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Wykaz skrótów

EFRR - Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

FS - Fundusz Spójności
k.k. - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137,

2138 ze zm.)

k.w. - ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

1094)

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OOŚ - ocena oddziaływania na środowisko

OZE - odnawialne źródła energii

PIS - Państwowa Inspekcja Sanitarna

p.g.g. - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z

2016 r., poz. 1131, 1991 ze zm.)

poś - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z

2017 r., poz. 519, 785, 898, 1089)

PPIS - Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny

RDOŚ - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

u.b.a. - ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 

2016 r., poz. 1803)

u.h.u.e. - ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 568, 1089) 

u.o.o. - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, 

1954)

u.o.o.ś. - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od

działywania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) 

u.o.p. - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 2134 ze zm.)

u.o.p.p. - ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 1478)

u.p.w. - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. -  Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121)

u.s.g.c. - ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów

cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 286)

WFOŚiGW- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska



Wstęp

Zrównoważony rozwój oraz ochrona środowiska i przyrody są obecnie niekwestiono

waną koniecznością, a zahamowanie spadku różnorodności biologicznej jest jednym z waż

niejszych celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej1, w tym także i Pol

ski. Zrównoważony rozwój jest bowiem takim rozwojem społeczno-gospodarczym, w któ

rym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, 

z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrod

niczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb po

szczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przy

szłych pokoleń2. Według tej zasady należy tak prowadzić politykę ekologiczną państwa aby 

w pierwszym rzędzie zapewnić zaspokojenie potrzeb współczesnych i przyszłych pokoleń 

oraz zachować dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe bez uszczerbku dla postępu cywiliza

cyjnego i ekonomicznego społeczeństwa. Należy tutaj zaznaczyć, iż wiele zasobów (np. 

wody, gleby, powietrze) i walorów środowiska przyrodniczego ma charakter dóbr publicz

nych, które są dostępne powszechnie i na ogół nie mają ceny. Skłania to ich użytkowników 

do nadmiernej eksploatacji, a tym samym do degradowania środowiska. Dlatego niezbędna 

jest interwencja państwa, która ma użytkowanie środowiska uczynić bardziej racjonalnym3. 

Rozwój zrównoważony wymaga zatem stosowania zasad ochrony środowiska, które w kra

jach członkowskich UE zostały określone w art. 174 ust. 2 TWE4 jako: (a) zapewnianie wy

sokiego poziomu ochrony środowiska z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych

1 J. Ciechanowicz-McLean, Ochrona środow iska w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Lexis Nexis, 
Warszawa 2003, s. 41.
2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, 785, 898, 
1089), art. 3 pkt 50.
3 T. Poskrobko, B. Poskrobko, Zarządzanie środow iskiem  w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2012, s. 118.
4 Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. 
Urz. UE z 2016 r., C 202, str.1).



regionach, (b) zasada prewencji z regułą przezorności, (c) zasada „zanieczyszczający płaci” 

oraz (d) zasada likwidacji szkód u źródła (zasada prelikwidacji szkody)5.

Przestrzeganie w/w zasad ma kluczowe znaczenie w ochronie środowiska i przyrody. 

Należy tutaj rozgraniczyć te pojęcia. Pierwsze dotyczy ochrony zasobów środowiska, w tym 

przekształconych antropogenicznie, uregulowanych w ustawie Prawo ochrony środowiska 

z 2001 r.6 (poś). Ustawodawca bowiem dość obszernie zdefiniował środowisko, które jest 

ogółem elementów przyrodniczych, w tym również przekształconych w wyniku działalno

ści człowieka czyli antropogenicznej. Elementami środowiska są zatem powierzchnia ziemi, 

kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe 

elementy różnorodności biologicznej, które wzajemne na siebie oddziałują (art. 3 pkt 39). 

Natomiast głównym celem ochrony przyrody jest zachowanie jej walorów w stanie nie

zmienionym i naturalnym, uregulowanym w ustawie z 2004 r. o ochronie przyrody7 

(u.o.o.).

Należy tutaj pamiętać, że przyroda nie zna granic, a całościowe podejście do ochrony 

środowiska wymaga działań podejmowanych na szczeblu międzynarodowym i krajowym. 

Intensywny rozwój gospodarczy na terenie Unii Europejskiej powoduje, że zasoby środo

wiska, tj. wody, gleba, powietrza oraz lasy zostają zanieczyszczone i zdegradowane. Należy 

tutaj podkreślić, że zgodnie z art. 3 pkt 49 poś mianem zanieczyszczenia określane są emisje 

szkodliwie oddziałujące nie tylko na zdrowie ludzi lub stan środowiska, ale także powodu

jące szkody w dobrach materialnych, pogarszające walory estetyczne środowiska lub koli

dujące z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska. Jest to bardzo istotne 

z punktu widzenia gospodarczego, bowiem bez zasobów środowiska odpowiedniej jakości i 

ilości np. wody, surowców (np. drewno) rozwój gospodarczy może być zahamowany. Z 

drugiej strony postępująca cywilizacja czyli antropopresja przyczynia się do ubożenia i za

nieczyszczenia zasobów środowiska. Do głównych przyczyn tego zjawiska jest wzrost

5 Zob. więcej: M. Górski (red.), Prawo ochrony środow iska, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 
2009, s. 50 i nast.
6 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, 785, 898, 1089.
7 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.).



uprzemysłowienia i urbanizacji, niewłaściwa gospodarka ściekowa i odpadami, a także bu

dowa dróg, wylesienia, intensyfikacja rolnictwa8.

Z tego powodu bardzo istotna jest kompleksowa ochrona środowiska, w tym także 

przyrodniczego. Szeroko ujęta ochrona środowiska dotyczy podjęcia lub zaniechania wszel

kich działań, które umożliwiają zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. 

Ustawodawca uszczegółowił to pojęcie uwzględniając racjonalne kształtowanie środowiska 

i gospodarowania jego zasobami w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, przeciwdziała

nie zanieczyszczeniom, a także przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właści

wego (art. 3 pkt 13 poś). Analizując powyższą definicję, można stwierdzić, iż racjonalne 

kształtowanie środowiska wydaje się być rozumiane jako oszczędne korzystanie z zasobów 

środowiska, ponieważ zgodnie z uprzednio już cytowaną zasadą zrównoważonego rozwoju 

powinny one wystarczyć na zaspokojenie potrzeb zarówno obecnego, jak i przyszłych po

koleń. Z kolei przeciwdziałanie zanieczyszczeniom polega na zapobieganiu lub ogranicza

niu wprowadzania do środowiska substancji lub energii, jak to określił ustawodawca w art. 

137 poś. Natomiast przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego służy 

kompensacja przyrodnicza, polegająca np. na rekultywacji zanieczyszczonych zbiorników 

wodnych lub gleb czy na zalesianiu gruntów.

Kompleksowa ochrona środowiska i przyrody jest realizowana poprzez instrumenty 

administracyjnoprawne, często łączone z instrumentami prawnofinansowymi (ekonomicz

nymi). Cechą wyróżniającą instrumenty administracyjnoprawne jest metoda regulacji sto

sunków społecznych, określana powszechnie mianem tzw. władztwa administracyjnego 

czyli możliwością jednostronnego rozstrzygnięcia sytuacji indywidualnych, rozstrzygnięcia 

trwałego i obowiązującego wszystkie podmioty. W stosunku administracyjnoprawnym jed

nym z tych pomiotów jest organ administracji publicznej. Rozstrzygnięcie o prawach i ob

owiązkach obywatela ma charakter trwały a jego realizacja jest zapewniona przymusem

8 E. Mazur, Gospodarka a środow isko przyrodnicze. System : Człowiek - Środowisko, Wydawnictwo 
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2008, s. 77.



państwowym9. W literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele klasyfikacji tychże instrumen

tów. Na przykład J. Rotko sklasyfikował instrumenty administracyjnoprawne oparte na spo

sobie oddziaływania na adresatów na następujące10:

1) bezpośredniego oddziaływania (kontroli wstępnej i bieżącej),

2) planowe,

3) pośredniego oddziaływania (w tym subwencje, umowy publiczno-prawne, działania nie

formalne oraz instrumenty o charakterze finansowym -  opłaty i kary pieniężne),

4) działalność gospodarczą administracji,

5) prywatnoprawnej samoregulacji,

6) prawa karnego i prawa wykroczeń.

W literaturze uznaje się, że rozwinięciem tej klasyfikacji jest klasyfikacja zaproponowana 

przez B. Draniewicz, która przedstawia się następująco11:

1) instrumenty oddziaływania bezpośredniego:

•  decyzja administracyjnoprawna

•  standardy jakości środowiska

•  dopuszczalne poziomy emisji i imisji

•  normy produktowe

•  oceny oddziaływania na środowisko

2) instrumenty oddziaływania pośredniego:

•  opłaty za korzystanie ze środowiska i podatki ekologiczne

•  subwencje

•  umowy

•  systemy depozytowe

•  uprawnienia zbywalne.

Kolejna klasyfikacja instytucji ochrony środowiska została przytoczona przez A. Habudę12, 

do których zaliczono instytucje dotyczące:

9 J. Boć (red.), Prawo adm inistracyjne, Kolonia Limited 2007, s. 35.
10 J. Rotko, Instrum enty adm inistracyjnopraw ne ochrony środow iska w RFN, Wrocław 1998, s. 25.
11 B. Draniewicz, Przegląd wybranych instrum entów  ochrony środow iska, PiS 2005, s. 81.
12 A. Habuda, Pojęcie instytucji w praw ie ochrony środow iska, (w: ) Instytucje praw a ochrony środowiska. 
Geneza, rozw ój, perspektyw y, W. Radecki (red.), Warszawa 2010, s. 28.



•  własności zasobów przyrodniczych,

•  korzystania ze środowiska i jego zasobów,

•  planowania w ochronie środowiska,

•  organów ochrony środowiska,

•  obszarów specjalnych w ochronie środowiska,

•  instytucji związanych z prawną ochroną przyrody,

•  dostępu do informacji o środowisku,

•  ocen oddziaływania na środowisko,

•  udziału obywateli i ich organizacji w ochronie środowiska,

•  kontroli i nadzoru w ochronie środowiska,

•  kontroli produktów,

•  norm technicznych, zarządzania, znakowania,

•  odpowiedzialności w ochronie środowiska (administracyjna, cywilna i karna).

Natomiast według G. Dobrowolskiego13 instrumenty ochrony środowiska ze względu na

charakter, pełnioną funkcję i formę prawną można podzielić na:

1) indywidualno-reglamentacyjne - decyzje administracyjne określające dozwolony sposób 

oddziaływania na środowisko, przyznające określone uprawnienia bądź nakładające ob

owiązek odpowiedniego zachowania np. pozwolenia emisyjne;

2) programowo-planistyczne np. plany ochrony środowiska, miejscowy plan zagospodaro

wania przestrzennego;

3) finansowo-prawne jako opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym podwyższone, ad

ministracyjne kary pieniężne, fundusze ochrony środowiska;

4) normy oddziaływania i standardy jakości środowiska tzw. normy emisyjne;

5) akcesoryjne - system oddziaływania na środowisko, udział społeczeństwa w postępowa

niach dotyczących środowiska;

6) odpowiedzialność administracyjna - decyzje sankcyjne -  zobowiązujące (np. art. 362 poś) 

i wstrzymujące (np. art. 368 poś);

13 G. Dobrowolski, Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, Dom Organizatora, Toruń 2011, s. 39.



7) pozostałe - dostęp do informacji o środowisku, ekoaudyt i ekozarządzanie oraz dobro

wolne porozumienia.

W niniejszym opracowaniu zostanie zaproponowana uproszczona klasyfikacja instru

mentów prawnych, wśród których wyodrębniono instrumenty administracyjnoprawne 

i ekonomiczne. Do pierwszej grupy zostały zaliczone: (1) decyzje środowiskowe i system 

ocen oddziaływania na środowisko, (2) pozwolenia i (3) koncesje. Natomiast do instrumen

tów ekonomicznych zaliczono: (1) subwencje - system finansowania inwestycji w zakresie 

ochrony środowiska, (2) opłaty za korzystanie ze środowiska oraz (3) system sankcji kar

nych za niezgodne z prawem użytkowanie zasobów środowiska - administracyjne kary pie

niężne, wykroczenia i przestępstwa.

Niniejsze opracowanie ma służyć przede wszystkim studentom kierunków prawo, ad

ministracja, bezpieczeństwo publiczne oraz ochrony środowiska, bowiem w syntetyczny 

i przystępny sposób analizuje najistotniejsze instrumenty administracyjnoprawne i ekono

miczne w ochronie środowiska. Może także stanowić pomoc dla aplikantów do zawodów 

prawniczych oraz praktyków zajmujących się ochroną środowiska np. urzędnikom zatrud

nionym w jednostkach samorządu terytorialnego czy pracownikom przedsiębiorstw, wzbo

gacając ich wiedzę nie tylko w zakresie interpretacji obowiązującego prawa, ale także 

w kontekście środowiskowym. Celem monografii jest zatem kolejna próba usystematyzo

wania instrumentów prawnych i ekonomicznych stosowanych w ochronie zasobów środo

wisko, w sposób prosty i czytelny dla wskazanych uprzednio potencjalnych czytelników. 

Analiza regulacji prawnych w zakresie prawa międzynarodowego, unijnego i krajowego, 

orzecznictwa oraz literatury przedmiotu stanowi metody badawcze wykorzystane w niniej

szym opracowaniu.



S t r o n a  | 1

Decyzje środowiskowe i system ocen oddziaływania
na środowisko

Istota i procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zwane decyzjami środowiskowymi są 

jedną z pierwszych decyzji administracyjnych wymaganych przy realizacji przedsięwzięć 

mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Kwestie dotyczące tego rodzaju decyzji 

administracyjnych zostały uregulowane w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostęp

nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo

wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (u.o.o.ś)14. Zgodnie z art. 71 ust. 1 cyto

wanej ustawy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwa

runkowania realizacji przedsięwzięcia. Decyzje środowiskowe określają zatem w jaki spo

sób i w jakim zakresie dane przedsięwzięcie będzie negatywnie oddziaływać na poszcze

gólne elementy środowiska już na etapie planowania.

W przypadku omawianej procedury uzyskania decyzji środowiskowej i systemu ocen 

oddziaływania na środowisko (OOŚ) kluczowe znaczenie ma pojęcie przedsięwzięcia15. Ro

dzaj bowiem planowanego przedsięwzięcia stanowi punkt wyjściowy dla przebiegu owej 

procedury. Przedsięwzięciem jest zatem zamierzeniem budowlanym lub inną ingerencją w 

środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w 

tym również na wydobywaniu kopalin. Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwali

fikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty 

(art. 3 pkt 13 u.o.o.ś.). Według art. 71 u.o.o.ś. uzyskanie decyzji środowiskowej jest wyma

gane dla planowanych:

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (art. 59 ust.1 pkt 

1 u.o.o.ś ) dotyczy tzw. przedsięwzięć z I grupy, dla których obowiązek przeprowadzenia

14 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405.
15 W. Radecki, Udział sam orządu terytorialnego w postępow aniu koncesyjnym  na podstaw ie praw a geologicz
nego i  górniczego. „Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego” 2007, nr 1(44).
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oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) ma charakter obligatoryjny (patrz rozdział 

Ocena oddziaływ ania przedsięw zięcia na środow isko);

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dotyczy tzw. 

przedsięwzięć z grupy II, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko może mieć charakter fakultatywny.

W związku z powyższym w zależności od zakwalifikowania danego przedsięwzięcia w pro

cesie screeningu do I lub II grupy inna jest procedura uzyskania decyzji środowiskowej (rys. 

1). Ostatecznej kwalifikacji zazwyczaj dokonuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

(RDOŚ) wraz z Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym (PPIS) na podstawie 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogą

cych znacząco oddziaływać na środowisko16 (patrz rozdział Screening i  scoping).

Rys. 1. Procedura uzyskania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć I i II grupy.

P R Z E D SIĘ W Z IĘ C IA

m ogące  zaw sze znacząco  m ogące  potencjalnie znacząco

oddz ia ływ ać na środow isko

raport o oddz ia ływ an iu  p rzed s ięw z ięc ia  karta inform acyjna p rzeds ięw z ięc ia
na środow isko

udzia ł spo łeczeństw a nie w ym agany

decyzja o środow iskow ych uwarunkow aniach

pozosta łe  pozw o len ia  np. na budow ę

Źródło: opracowanie własne na podstaw ie ustaw y z  dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu inform acji 
o środow isku ijeg o  ochronie, udziale społeczeństw a w ochronie środow iska oraz o ocenach oddziaływania na 
środow isko (t.j. Dz. U  z  2017r , poz. 1405).

16 Dz. U. z 2016 r., poz. 71.
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W uproszczeniu procedurę tę można przedstawić w następujący sposób (rys. 1):

1. W przypadku przedsięwzięć I grupy w celu uzyskania decyzji środowiskowej poza kartą 

informacyjną przedsięwzięcia (patrz rozdział Karta inform acyjna przedsięw zięcia) 

i innych dokumentów wymagane jest sporządzenie oceny oddziaływania na środowisko 

(OOŚ), której zakres określa RDOŚ w procesie scopingu (patrz rozdział Screening 

i  scoping) z obowiązkowym udziałem społeczeństwa (patrz rozdział U dział 

społeczeństw a w ocenie oddziaływ ania na środow isko).

2. Dla przedsięwzięć II grupy procedura ta jest uproszczona polegająca jedynie na 

przedstawieniu przez inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia i innych 

wymaganych dokumentów, a udział społeczeństwa nie jest wymagany.

3. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej inwestor może się starać o kolejne decyzje 

administracyjne wymagane dla realizacji danego przedsięwzięcia np. pozwolenie na 

budowę, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu itd. (patrz rozdział 

Inne decyzje adm inistracyjne następujące po  decyzji środow iskow ej).

W ramach uzupełnienia do powyższej procedury należy zaznaczyć, iż postępowanie 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wszczynane na wnio

sek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Dla przedsięwzięcia, dla któ

rego zgodnie z odrębnymi przepisami jest wymagana decyzja o zatwierdzeniu projektu sca

lenia lub wymiany gruntów, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wszczyna się z urzędu. Wniosek taki powinien być sporządzony w for

mie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne17 (art. 73 ust. 1-3 

u.o.o.ś.).

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak już uprzed

nio wspomniano, należy dołączyć w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko -  raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69

17 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570.
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u.o.o.ś. -  kartę informacyjną przedsięwzięcia. Natomiast w przypadku przedsięwzięć mo

gących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy załączyć jedynie kartę in

formacyjną przedsięwzięcia. Ponadto do wniosku należy dołączyć mapy w odpowiedniej 

formie i spełniające dwa podstawowe wymagania. Po pierwsze jest to kopia mapy ewiden

cyjnej poświadczona przez właściwy organ, obejmująca przewidywany teren realizacji 

przedsięwzięcia oraz obszar, na którym będzie ono oddziaływać. Po drugie powinna być to 

mapa opracowana w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczo

nym przewidywanym terenem realizacji przedsięwzięcia oraz obszarem przewidywanego 

oddziaływania tego przedsięwzięcia wraz z elektronicznym zapisem mapy.

W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji wskazanych w art. 

72 ust. 1 pkt 4-5 (patrz rozdział Inne decyzje adm inistracyjne następujące po  decyzji środo

wiskowej), prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieru

chomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy 

budowli, zamiast kopii mapy, dopuszczalne jest dołączenie mapy sytuacyjno-wysokościo- 

wej sporządzonej w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic te

renu oraz obejmującej obszar oddziaływania przedsięwzięcia. Natomiast dla przedsięwzięć, 

dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środo

wiska należy dołączyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzen

nego, pod warunkiem jednak, że został on uchwalony, albo informację o jego braku. Nie 

dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następu

jących inwestycji: dróg publicznych, linii kolejowych, przedsięwzięć Euro 2012, przedsię

wzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, inwestycji w 

zakresie terminalu, inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, 

budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. 

o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli prze

ciwpowodziowych18. Dotyczy to także inwestycji towarzyszących, uregulowanych przepi

sami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

18 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1377, 1381.
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obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących19, a także inwestycji strate

gicznych w zakresie sieci przesyłowej lub takowych inwestycji realizowanych zgodnie z 

ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w za

kresie sieci przesyłowych20 (art. 74 ust. 1 u.o.o.ś).

W art. 81 ust. 1 u.o.o.ś. ustawodawca wskazał listę danych, które muszą być określone 

przez organ władczy w decyzji środowiskowej, wydawanej po przeprowadzeniu oceny od

działywania przedsięwzięcia na środowisko. W tejże decyzji przede wszystkim należy 

wskazać rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, a także obowiązkiem jest określenie 

istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytko

wania przedsięwzięcia, a w szczególności należy uwzględnić konieczność ochrony cennych 

wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczyć uciążliwości dla 

terenów sąsiednich. Ponadto należy wskazać wymagania dotyczące ochrony środowiska 

konieczne do uwzględnienia w tejże dokumentacji, określone w art. 72 ust. 1 cytowanej 

ustawy, szczególnie gdy to dotyczy projektu budowlanego w przypadku decyzji wskaza

nych w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19 (patrz rozdział Inne decyzje adm inistracyjne 

następujące po  decyzji środow iskow ej). Następnie należy także uwzględnić wymogi w za

kresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w ustawie Prawo 

ochrony środowiska z 2001 r. Kolejne wymogi dotyczą ograniczenia transgranicznego od

działywania na środowisko dla przedsięwzięć objętych obowiązkiem transgranicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. Ponadto w przypadku instalacji do spalania paliw wytwarza

jących energię elektryczną o mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW należy wskazać 

gotowość takiej instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla.

W przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika po

trzeba wykonania kompensacji przyrodniczej właściwy organ do wydania decyzji środowi

skowej powinien stwierdzić konieczność wykonania tejże kompensacji, jednocześnie na-

19 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 552.
20 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1812.
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kładając różne obwiązki, do których należy unikanie, zapobieżenie, ograniczanie oddziały

wania przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto przedmiotowy organ powinien nakazać ob

owiązek monitoringu, jednocześnie nakreślając jego zakres, termin i obowiązki w zakresie 

przedkładania informacji o jego wynikach regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, 

organowi władczemu do wydania decyzji środowiskowej, a także w uzasadnionych przy

padkach innym organom, tj. wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście, 

marszałkowi województwa czy wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Usta

wodawca także uwzględnił szczególny rodzaj przedsięwzięć wskazanych w art. 135 ust. 1 

poś.21 w przypadku, których organ właściwy może stwierdzić konieczność utworzenia ob

szaru ograniczonego użytkowania. Dotyczy to przedsięwzięć, w których z przeglądu eko

logicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepi

sami u.o.o.ś. albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych roz

wiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane stan

dardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, tj. w przypadku oczysz

czalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, 

lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawi

gacyjnej i radiolokacyjnej.

Ustawodawca w art. 81 u.o.o.ś. wskazał także inne kompetencje organów właściwych 

do wydania decyzji środowiskowej. W tym zakresie organ ma obowiązek przedstawienia 

stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 

na środowisko (OOŚ) oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na śro

dowisko w ramach postępowania uregulowanego przepisami art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, 

z zastrzeżeniem pkt 4a i 4b (art. 81 ust. 1 pkt 4 u.o.o.ś.) (patrz rozdział Inne decyzje adm i

nistracyjne następujące po  decyzji środow iskow ej). Dany organ ochrony środowiska może 

także nałożyć obowiązek przeprowadzenia OOŚ w ramach postępowania dotyczącego 

udzielenia pozwolenia na budowę dla obiektów energetyki jądrowej lub inwestycji jej to

warzyszącej, uregulowanych w ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie

21 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, 785, 898, 1089.
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obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących z 2011 r.22 (art. 81 ust. 1 pkt 

4a u.o.o.ś.). Jest on również kompetentny do nałożenia obowiązku przeprowadzenia OOŚ 

w zakresie postępowania dotyczącego wydania pozwolenia na prace przygotowawcze wska

zane w art. 81 ust. 1 pkt 4b u.o.o.ś. Następnie organ ten ma możliwość nałożenia obowiązku 

przedstawienia analizy porealizacyjnej przez wnioskodawcę, przy jednoczesnym określeniu 

jej zakresu i terminu przedstawienia oraz wskazaniu innych organów, którym także należy 

to przedstawić (art. 81 ust. 1 pkt 5 u.o.o.ś.). W przypadku analizy porealizacyjnej dany organ 

może wskazać obowiązek jej wykonania, jeśli zostanie stwierdzona konieczność utworzenia 

obszaru ograniczonego użytkowania. Należy tutaj nadmienić, iż jest on zobowiązany do 

określenia zakresu i terminu przedstawienia tejże analizy oraz wskazania innych organów, 

którym również należy to przedstawić (art. 81 ust. 1 pkt 5 u.o.o.ś.).

W związku z powyższym można stwierdzić, iż warunki realizacji przedsięwzięcia 

określone w decyzji środowiskowej są wiążące dla organów wydających kolejne decyzje 

administracyjne wymagane do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (patrz rozdział 

Inne decyzje adm inistracyjne następujące p o  decyzji środow iskow ej). W ten sposób decyzja 

środowiskowa jest jakby „przepustką” do uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na re

alizację planowanego przedsięwzięcia23 24.

Screening i scoping

Screening

Screening jest selekcją przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać na środowisko, 

polegającą na podjęciu decyzji na podstawie zebranych materiałów czy dane przedsięwzię

cie wymaga czy nie wymaga oceny środowiskowej (OOŚ)24. Screening polega więc na za

klasyfikowaniu przedsięwzięć do I grupy czyli mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko wymagających obligatoryjne sporządzenia OOŚ lub do II grupy czyli mogących

22 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 552.
23 Z. Kasztelewicz, M. Ptak, Procedura oceny oddziaływania na środow isko w górnictw ie odkrywkowym, 
w św ietle nowych regulacji ze szczególnym  uwzględnieniem specyfiki obszarów  N atura 2000, Warsztaty 2009 
z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie, Mat. Symp., s. 69.
24 G. Dobrowolski, op. cit., s. 114.
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potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zasadniczo nie wymagających takiej 

oceny. Zawsze decyzje w zakresie obowiązku przeprowadzenia OOŚ podejmuje organ wła

ściwy do wydania decyzji środowiskowej w drodze postanowienia25. To postępowanie kwa

lifikacyjne przebiega przy współudziale organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) na podstawie roz

porządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z 

2010 r.26 Cytowane rozporządzenie określa: (1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, (2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko oraz (3) przypadki, w których zmiany dokonywane w 

obiektach są kwalifikowane do I lub II grupy (§ 1).

Cytowane rozporządzenie składa się generalnie z dwóch części. W pierwszej okre

ślone są przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko czyli I grupy 

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-53 oraz ust. 2 pkt 1-2, a w drugiej - przedsięwzięcia mogące 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko czyli II grupy zawarte w § 3 ust 1 pkt 1

107 oraz ust. 2 pkt 1-3. Przedsięwzięcia I grupy to takie, które w znacznie większym stopniu 

negatywnie oddziaływają na środowisko i ludzi niż II grupy, ponieważ często realizacji i 

eksploatacji takich przedsięwzięć towarzyszy emisja silnie toksycznych substancji powodu

jąca skażenie wód, gleb i powietrza, nadmierny hałas, co w konsekwencji powoduje cho

roby cywilizacyjne ludzi np. nowotwory, choroby układu oddechowego, rozrodczego itd. 

Należy także zaznaczyć, że wśród takich przedsięwzięć są także takie, które polegają np. na 

unieszkodliwianiu odpadów promieniotwórczych i niebezpiecznych czy oczyszczaniu ście

ków zawierających substancje szczególnie szkodliwe i w ten sposób przyczyniają się do 

ochrony zasobów środowiska. Brak bowiem takich instalacji w znacznym stopniu przyczy

niłoby się do skażenia środowiska poprzez niewłaściwe postępowanie z odpadami czy ście

kami. Przykładami przedsięwzięć I grupy są instalacje do wyrobu substancji przy zastoso

waniu procesów chemicznych; elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne 

instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej o mocy

25 Z. Kasztelewicz. M. Ptak, op. cit., s. 67.
26 Dz. U. z 2016 r., poz. 71.
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cieplnej nie mniejszej niż 300 MW; elektrownie jądrowe i inne reaktory jądrowe; instalacje 

związane z postępowaniem z paliwem jądrowym lub odpadami promieniotwórczymi; in

stalacje do obróbki metali żelaznych np. kuźnie z młotami o energii większej niż 50 kJ na 

młot o łącznej mocy cieplnej większej niż 20 MW; instalacje do przesyłu ropy naftowej i 

produktów naftowych; wydobywanie azbestu lub instalacje do przetwarzania azbestu; lot

niska o podstawowej długości drogi startowej nie mniejszej niż 2100 m; autostrady i drogi 

ekspresowe czy instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 

Natomiast do przedsięwzięć II grupy zaliczamy np. elektrownie wodne; instalacje do pro

dukcji kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach; instalacje do produkcji 

lub naprawy sprzętu kolejowego; instalacje do przetwarzania celulozy; podziemne bez- 

zbiornikowe magazynowanie substancji; wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkryw

kową torfu lub kredy jeziornej; poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin; ośrodki wy

poczynkowe lub hotele o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych for

mami ochrony przyrody; centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o po

wierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 ha; przystanie śródlądowe dla nie mniej niż 10 

statków; grzebowiska zwłok zwierzęcych czy niektóre formy gospodarowania wodą w rol

nictwie polegające na melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków. Efektem przeprowadzonego 

screeningu jest wydanie postanowienia, stwierdzającego obowiązek lub brak potrzeby prze

prowadzenia OOŚ. W obu przypadkach niezależnie czy postępowanie będzie prowadzone 

z OOŚ i raportem czy nie, organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach27.

Scoping

Scoping polega na określeniu zakresu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), w 

którym należy podać niezbędne informacje i poziom szczegółowości informacji o danym 

przedsięwzięciu i jego wpływie na poszczególne elementy środowiska28. Przy ustalaniu za

kresu OOŚ zarówno organ wydający decyzję środowiskową, jako organ opiniujący, podej

muje analizę w następujących obszarach: (a) uwarunkowań wynikających z rodzaju i cha

27 Z. Kasztelewicz. M. Ptak, op. cit., s. 67.
28 G. Dobrowolski, op. cit., s. 119.



10 | S t r o n a

rakteru przedsięwzięcia, (b) lokalizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem zagrożeń dla śro

dowiska oraz w odniesieniu do stanu aktualnego użytkowania terenu, zdolności samoocz

yszczania środowiska, walorów przyrodniczych i ustaleń miejscowych planów zagospoda

rowania przestrzennego oraz (c) rodzaju i skali możliwego oddziaływania29. Przy określaniu 

zakresu raportu OOŚ bardzo istotnym etapem jest identyfikacja potencjalnych oddziały

wań, polegająca na rozważeniu możliwych wzajemnych relacji między przedsięwzięciem a 

środowiskiem, które mogą wystąpić zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jego eks

ploatacji, jak i likwidacji. W czasie dokonywania tejże analizy należy wziąć pod uwagę wy

magania prawa ochrony środowiska30. Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe, w przy

padku gdy przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko.

W myśl art. 69 ust. 1 u.o.o.ś. wnioskodawca, składając wniosek o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddzia

ływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

może złożyć tylko kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie za

kresu raportu. Zakres raportu OOŚ jest określany przez właściwy organ np. regionalnego 

dyrektora ochrony środowiska w drodze postanowienia. Należy tutaj zaznaczyć, iż przy 

określaniu zakresu przedmiotowego raportu należy uwzględnić stan współczesnej wiedzy i 

metod badań oraz istniejące możliwości techniczne i dostępność danych. Ponadto organ 

może odstąpić od wymagań zawartych w raporcie określonych w art. 66 ust. 1 pkt 4, 13, 15 

i 16 (patrz rozdział O ceny oddziaływ ania na środow isko). W takiej sytuacji określając zakres 

raportu, powinien uwzględnić usytuowanie, charakter i skalą oddziaływania przedsięwzię

cia na środowisko. Nie dotyczy to jednak dróg publicznych oraz linii kolejowych będących 

przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto wła

ściwy organ ma obowiązek wskazania rodzajów wariantów alternatywnych wymagających 

zbadania, zakresu i szczegółowości wymaganych danych potrzebnych do scharakteryzowa

nia przedsięwzięcia, rodzajów oddziaływań oraz elementów środowiska wymagających 

szczegółowej analizy, a także zakresu i metod badawczych (art. 68 ust. 1 i 2 u.o.o.ś.).

29 Z. Kasztelewicz, M. Ptak, op. cit., s. 68.
30 B. Wiszniewska, J. A. Farr, J. Jendrośka, Postępow anie w spraw ie oceny oddziaływania na środow isko 
planow anych przedsięw zięć, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002, s. 45.
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W ten sposób efektem tego etapu jest opracowanie dokumentu, który określa wpływ 

danego przedsięwzięcia na środowisko wraz z wariantami i danymi, które na takie oddzia

ływanie wskazywałyby31. Należy tutaj zaznaczyć, że jako wariant należy traktować nie 

tylko zmianę głównej technologii całego przedsięwzięcia czy rodzaju działalności, ale także 

alternatywne rozwiązania dotyczące części przedsięwzięcia np. w zakresie technologii 

ograniczania emisji, wykorzystania zasobów środowiska, harmonogramu lub technologii 

realizacji przedsięwzięcia, sposobu dostarczania surowców lub wywożenia produktów. Przy 

wskazywaniu wariantów należy wziąć pod uwagę nie tylko informacje dotyczące przedsię

wzięcia, ale także uwarunkowania zewnętrzne, tj.: (a) warunki środowiskowe np. wrażli

wość komponentów środowiska, możliwość negatywnego oddziaływania na zasoby cenne 

przyrodniczo, dostępność wykorzystywanych zasobów; (b) aspekty społeczne np. lokaliza

cja w pobliżu terenów rekreacyjnych, wystarczalność infrastruktury technicznej w rejonie 

inwestycji, akceptowalność społeczna proponowanych technologii; (c) priorytety przyjęte 

w polityce na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym np. uwarunkowania w zakresie plano

wania przestrzennego, priorytety w programach ochrony środowiska32. Rodzaje wariantów 

(obok wariantu wskazanego przez wnioskodawcę) rozpatrywanych w ramach OOŚ mogą 

być następujące: (1) warianty alternatywne wobec danego zamierzenia (np. sieć autostrad 

czy dróg kolejowych); (2) warianty w ramach danego zamierzenia: lokalizacyjne (np. ob

wodnica północna czy południowa), technologiczne (np. technologia X czy Y), działania 

ochronne (np. ograniczenie ruchu czy ekrany akustyczne chroniące przed hałasem); (3) wa

riant „zero’’ (tzn. niepodejmowanie zamierzenia) oraz (4) wariant „ekologiczny’’ (najko

rzystniejszy dla środowiska)33. Należy także rozważyć, szczególnie przy realizacji inwestycji 

służących ochronie środowiska, korzyści lub ich brak w odniesieniu do ochrony zasobów 

środowiska. Na przykład wariant realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 

oczyszczalni ścieków jest korzystniejszy dla środowiska niż brak realizacji takiej inwestycji, 

bowiem pozwala na ochronę wód powierzchniowych, ponieważ do odbiornika (głównie

31 Z. Kasztelewicz, M. Ptak, op. cit., s. 67.
32 B. Wiszniewska, J. A. Farr, J. Jendrośka, op. cit., s. 48.
33 M. Bar, J. Jendrośka, W. Lenart, Ocena oddziaływania na środow isko w inw estycji budowlanej, Procedura 
praw na i  sporządzanie raportów  w procesie inwestycyjnym , Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o., 
Warszawa 2011, s. 9.
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rzeki) odprowadzane są ścieki podczyszczone czyli pozbawione substancji biogennych od

powiedzialnych za eutrofizację wód34.

Organ właściwy do wydania postanowienia dotyczącego zakresu OOŚ musi zasięgnąć 

opinii organów, do których należą (art. 70 ust. 1 u.o.o.ś.):

1) regionalny dyrektor ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć wymagających decy

zji wskazanych w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19, 21 i 22 (patrz rozdział Inne decyzje adm i

nistracyjne następujące po  decyzji środow iskow ej);

2) organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego uregulowanego przepisami 

ustawy Prawo ochrony środowiska z 2001 r., w przypadku jeśli planowane przedsięwzię

cie zgodnie art. 201 ust. 1 cytowanej ustawy zostało zakwalifikowane do instalacji, które 

ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, mogą powodować znaczne 

zanieczyszczenie poszczególnych komponentów przyrodniczych albo środowiska jako 

całości. Wyjątkiem są tutaj instalacje lub ich części, które mają wyłącznie zastosowanie 

w badaniach, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicz

nych;

3) organ właściwym w zakresie przedsięwzięć realizowanych na obszarze morskim np. dy

rektor urzędu morskiego.

Po zasięgnięciu w/w opinii organ ma obowiązek przedłożyć wniosek o wydanie decyzji śro

dowiskowej oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia. Opinie są wydawane w terminie 14 

dni od dnia otrzymania tych dokumentów. Postanowienie w sprawie zakresu OOŚ nato

miast w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środo

wiskowej (art. 70 ust. 2 u.o.o.ś.). Zastosowanie tutaj mają przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Ko

deksu postępowania administracyjnego35.

34 Zob. więcej: E. Zębek, Ocena oddziaływania na środow isko a ochrona wód przed zanieczyszczeniem . 
„Studia Prawnoustrojowe” 2012, nr 18, s. 173-185.
35 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).



S t r o n a  | 13

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi podstawowy dokument, niezbędny do 

dokonania ustaleń w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko czy też jej zakresu. Organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej na pod

stawie danych zawartych w tej karcie musi rozstrzygnąć, czy w odniesieniu do danego 

przedsięwzięcia przeprowadzenie OOŚ jest zasadne i w jakim zakresie36.

Karta informacyjna jest niezbędnym dokumentem wymaganym przy składaniu wnio

sku o wydanie decyzji środowiskowej. W myśl art. 62a u.o.o.ś. karta informacyjna przed

sięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, co 

umożliwia analizę kryteriów, wskazanych w art. 63 ust. 1, a także określenie zakresu ra

portu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 69 u.o.o.ś. dotyczy to 

przede wszystkim rodzaju, cech, skali i usytuowania przedmiotowego przedsięwzięcia, a 

także powierzchni zajmowanej nieruchomości wraz z obiektem budowlanym, przy jedno

czesnym wskazaniu dotychczasowego sposobu ich wykorzystywania i pokrycia nierucho

mości szatą roślinną. Kolejne dane są związane z rodzajem technologii oraz z ewentualnymi 

wariantami przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi należącej do transeuropejskiej 

sieci drogowej może być dopuszczony jedynie wariant, który uwzględnia zasady bezpie

czeństwa ruchu drogowego. Następnie należy podać informacje dotyczące przewidywa

nych ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, jak również 

rozwiązania chroniące środowisko. W karcie informacyjnej należy także uwzględnić dane 

o rodzajach i przewidywanej ilościach wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

z zastosowaniem wcześniej wymienionych rozwiązań chroniących środowisko. W przy

padku przedsięwzięć usytuowanych w pobliżu granic z innymi państwami należy również 

wskazać możliwe transgraniczne oddziaływania na środowisko. Ważnym elementem 

przedmiotowej karty są informacje o obszarach prawem chronionych ustanawianych na 

podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.37 Należy tutaj nadmienić, iż poza

36 G. Dobrowolski, op. cit., s. 195.
37 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.
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opisem prawnych form ochrony przyrody należy także podać informacje dotyczące kory

tarzy ekologicznych, które znajdują się w zasięgu znaczącego oddziaływania danego przed

sięwzięcia. W przypadku planowania przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi 

wchodzącej w skład transeuropejskiej sieci należy poinformować o wpływie tejże drogi na 

bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ponadto należy podać informacje o przedsięwzięciach 

realizowanych i już zrealizowanych zlokalizowanych na terenie, na którym planowana jest 

realizacja danego przedsięwzięcia. Dotyczy to również obszaru oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia, które będzie znajdować się w obszarze oddziaływania innych przedsię

wzięć, uwzględniając przy tym możliwość skumulowanych ich oddziaływań z planowanym 

przedsięwzięciem. Następnie w trosce o bezpieczeństwo ludzi i środowiska należy poinfor

mować o ewentualnym ryzyku wystąpienia poważnej naturalnej i budowlanej awarii lub 

katastrofy. Wreszcie należy podać informacje o przewidywanych ilościach i rodzajach wy

twarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko, a także o pracach rozbiórkowych 

dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko po uwzględnie

niu dostępnych wyników innych OOŚ, które są przeprowadzane na podstawie odrębnych 

przepisów.

Karta informacyjna przedsięwzięcia musi być podpisana przez autora, a w przypadku 

gdy jej wykonawcą jest zespół autorów przez kierującego tym zespołem, przy jednoczesnym 

podaniu imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia przedmiotowej karty. Karta informa

cyjna przedsięwzięcia zawiera więc podstawowe informacje o realizowanym przedsięwzię

ciu, jego potencjalnym wpływie na poszczególne elementy, rozwiązaniach chroniących śro

dowisko, a także uwzględnia formy ochrony przyrody, szczególnie obszary Natura 2000 

(patrz rozdział O ceny oddziaływ ania przedsięw zięć na obszary N atura 2000).

Oceny oddziaływania na środowisko

Podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko o randze międzynarodowej, unijnej i

krajowej

Oceny oddziaływania na środowisko zostały wprowadzone w państwach wysoce 

rozwiniętych na początku lat 70. XX wieku (USA), początkowo dla przedsięwzięć, a
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następnie dla planów i programów. Nieodłącznym elementem OOŚ jest udział 

społeczeństwa na etapie tworzenia projektu tego dokumentu. W prawie międzynarodowym 

udział społeczeństwa został uregulowany w Konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej 

ONZ (EKG ONZ) o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska z 1998 r. - zwana 

"Konwencją z Aarhus"38, zatwierdzoną przez Wspólnotę w dniu 17 lutego 2005 r. Główną 

ideą cytowanej konwencji jest zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji 

dotyczących środowiska na wniosek lub poprzez aktywne rozpowszechnianie informacji 

przez władze objęte Konwencją. Konwencja wymaga, aby Strony przyjęły przepisy 

pozwalające społeczeństwu uczestniczyć w przygotowywaniu planów i programów 

odnoszących się do środowiska39. Przy ustanawianiu przepisów dotyczących udziału 

społeczeństwa instytucje i organy Wspólnoty powinny określić zakres podmiotowy 

społeczeństwa. Przepisy Konwencji zapewniają zatem dostęp do procedur sądowych lub 

innych procedur odwoławczych umożliwiających kwestionowanie działań lub zaniechań 

osób prywatnych i władz publicznych naruszających przepisy prawa ochrony środowiska40. 

Jednakże aktem międzynarodowym dotyczącym bezpośrednio OOŚ jest Konwencja EKG 

ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym 1991 r. -  

zwana Konwencją z Espoo w Finlandii, sporządzona pod auspicjami Europejskiej Komisji 

Gospodarczej ONZ, która weszła w życie dnia 10 września 1997 r. Konwencja jest 

pierwszym dokumentem prawa międzynarodowego w całości poświęconym procedurze 

oceny oddziaływania na środowisko. Ustanawia bowiem prawno-międzynarodowe ramy 

proceduralne do wykonywania ocen oddziaływania na środowisko, w przypadkach gdy 

inwestycja realizowana w jednym państwie (stronie pochodzenia) zasięgiem oddziaływania

38 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do spra
wiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 
78, poz. 706).
39 W. Wojtal, Podstaw y praw ne i  adm inistracyjne dotyczące lokalizacji i  funkcjonowania elektrow ni w iatro

wych, Fundacja Zielone Płuca Polski, Białystok 2011, s. 17.
40 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie

zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji 
i organów Wspólnoty (Dz. Urz. L z 25.09.2006 r.).
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obejmuje terytorium innego państwa (strony narażonej), mogąc spowodować znaczące 

negatywne skutki dla środowiska41.

W krajach UE poza Konwencją z Espoo kwestie dotyczące OOŚ zostały także 

uregulowane w dyrektywie Rady 85/337/EWG z 27.06.1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

naturalne tzw. dyrektywie ocenowej42 oraz dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 

2001/42/WE z 27.06.2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 

środowisko43, a także dyrektywie Rady 92/43/EWG z 21.05.1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny44. Nadrzędnym postulatem Dyrektywy 

Rady 85/337/EW jest wprowadzenie ogólnych zasad dla oceny skutków wywieranych na 

środowisko w celu uzupełnienia i skoordynowania procedur wydawania zezwoleń na 

publiczne i prywatne przedsięwzięcia mogące znacznie wpływać na środowisko, które 

powinny być udzielane jedynie po uprzednim wykonaniu oceny możliwych znaczących 

skutków środowiskowych tych przedsięwzięć. Ocena ta musi być przeprowadzona na 

podstawie odpowiednich informacji dostarczonych przez wykonawcę, które mogą być 

uzupełniane przez władze i obywateli zainteresowanych danym przedsięwzięciem. Zgodnie 

z art. 4 dyrektywy ocena wpływu na środowisko powinna określać, opisywać i oceniać we 

właściwy sposób dla każdego indywidualnego przypadku bezpośrednie i pośrednie skutki 

przedsięwzięcia dla istot ludzkich, fauny i flory, dla gleby, powietrza, klimatu i krajobrazu, 

dla dóbr materialnych i dziedzictwa kultury, a także skutki oddziaływań między 

powyższymi elementami. Natomiast jako podstawę przyjęcia dyrektywy 2001/42 jest art. 

174 (obecnie 191) Traktatu, który stanowi, iż polityka Unii w dziedzinie środowiska 

naturalnego przyczynia się do osiągania następujących celów: (a) zachowania, ochrony i 

poprawy jakości środowiska naturalnego, (b) ochrony zdrowia ludzkiego, (c) ostrożnego i 

racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, (d) promowania na płaszczyźnie

41 M. Nowacki, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 
2010; zobacz także: M. Szramka, E. Zębek, Uwarunkowania lokalizacyjne elektrow ni wiatrowych w św ietle 
przepisów  praw a m iędzynarodowego i  unijnego. „Journal of Modern Science” 2012, nr 3/14, s. 519-543.

42 Dz. Urz. UE L 175/1985.
43 Dz. Urz. L.197/30.
44 Dz. U. L 206 z 22.07.1992 r.

http://lex.uwm.edu.pl/lex/index.rpc%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.318676&full=1
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międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania regionalnych lub światowych 

problemów środowiska naturalnego, w szczególności zwalczania zmian klimatu. Polityka 

Unii w dziedzinie środowiska naturalnego opiera się na zasadzie ostrożności oraz na 

zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i 

na zasadzie „zanieczyszczający płaci” . Przy opracowywaniu polityki w dziedzinie 

środowiska naturalnego UE uwzględnia dostępne dane naukowo-techniczne, warunki 

środowiska naturalnego w różnych regionach Unii, a także potencjalne korzyści i koszty, 

które mogą wynikać z działania lub z zaniechania działania. W pkt 4 preambuły do 

dyrektywy 2001/42 wskazano, iż ocena wpływu na środowisko jest ważnym narzędziem 

służącym do uwzględnienia aspektów środowiskowych w procesie przygotowania i 

przyjmowania niektórych planów i programów, które potencjalnie mogą powodować 

znaczący wpływ na środowisko w państwach członkowskich z zapewnieniem, że taki 

wpływ planów i programów jest brany pod uwagę w czasie przygotowania tych 

dokumentów i przed ich przyjęciem. Celem analizowanej dyrektywy jest zatem 

zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i przyczynienie się do uwzględniania 

aspektów środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów w celu 

wspierania stałego rozwoju, poprzez zapewnienie, że zgodnie z niniejszą dyrektywą 

dokonywana jest ocena wpływu na środowisko niektórych planów i programów, które 

potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ na środowisko45.

Krajowe uregulowania prawne w zakresie ocen oddziaływania na środowisko są 

skutkiem implementacji w/w dyrektyw Wspólnot Europejskich46, a w szczególności 

dyrektywy ocenowej do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

z 2008 r. (u.o.o.ś.). Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (OOŚ) są istotnym 

elementem w procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane dla

45 Zob. więcej: R. Bednarek (red.), Strategiczna ocena oddziaływania na środow isko w planow aniuprzestrzen
nym, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2012, s.11-18.
46 J. Ciechanowicz-McLean (red.), Leksykon ochrony środow iska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, 
s. 149-150; A. Lipiński, Prawne podstaw y ochrony środow iska, 5. wydanie, Oficyna a Wolters Kluwer 
business, Warszawa 2010, s. 62-70.
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przedsięwzięć zarówno planowanych, jak i istniejących, w których dokonywane są istotne 

zmiany (szczególnie grupa I). Według art. 3 ust. 1 pkt 8 u.o.o.ś. ocena oddziaływania na 

środowisko jest postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

planowanego przedsięwzięcia. Owo postępowanie obejmuje trzy etapy, do których należą:

•  weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

•  uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,

•  zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

Zatem zgodnie z cytowanym przepisem dobra praktyka procedury oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko OOŚ, obejmuje cztery stałe elementy. Pierwszy dotyczy już 

uprzednio opisanego sposobu kwalifikowania przedsięwzięcia w odniesieniu do przyjętych 

kryteriów (screening), drugi element - ustalenia zakresu raportu (scoping), a trzeci element 

towarzyszący zawsze OOŚ - uzyskania wymaganych ustawą opinii i uzgodnień. Ostatni 

czwarty element stanowi zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowa

niu47. Schemat procedury OOŚ został przedstawiony na rys. 2, w której jak już uprzednio 

wspomniano, po kwalifikacji przedsięwzięcia do grupy wymagającej sporządzenia raportu 

OOŚ (screening) określa się zakres tej oceny (scoping). W tejże ocenie należy zidentyfiko

wać i ocenić oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska. Należy 

tutaj podkreślić, iż w myśl art. 3 ust. 2 u.o.o.ś. definiując oddziaływanie na środowisko na

leży wskazać, iż jest to również oddziaływanie na zdrowie ludzi. Ponadto w OOŚ określa 

się sposoby łagodzenia negatywnych oddziaływań, a także program monitoringu, który jest 

przeprowadzany już po zrealizowaniu przedsięwzięcia. W procedurze oczywiście są także 

uwzględnione konsultacje społeczne, będące nieodłącznym jej elementem.

47 Z. Kasztelewicz. M. Ptak, op. cit., s. 60-76.
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Rys. 2. Schemat procedury ocen oddziaływania na środowisko.

Źródło: A. Ciechelska, Oceny oddziaływania jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, W ydawnic
two Ekonomia i  Środowisko, Białystok 2009, s. 49.

W prawodawstwie polskim funkcjonuje system ocen oddziaływania na środowisko, 

obejmujący:

1) strategiczne oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ)

2) oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (OOŚ)

3) oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000 (ocena habitatowa)

4) transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

Zagadnienie strategicznej oceny oddziaływania (SOOŚ) na środowisko wywodzi się z 

prawa europejskiego. Rozwiązania przyjęte w prawie polskim są wynikiem implementacji 

uprzednio cytowanej dyrektywy nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, doty

czącej oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko48.

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 3 pkt 14 u.o.o.ś. są 

postępowaniem w sprawie ocen oddziaływania na środowisko będących skutkiem realizacji 

polityk, strategii, planów lub programów. To postępowanie składa się z następujących ele

mentów: (a) uzgodnienia stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddzia

ływania na środowisko, (b) sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, (c) uzy

skania wymaganych ustawą opinii oraz (d) zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

48 Dz. Urz. L z 2001 r., poz.197, str. 30.
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w postępowaniu. Z powyższej definicji wynika, iż strategiczna ocena oddziaływania na śro

dowisko jest postępowaniem umiejscowionym w prawie administracyjnym49. Według K. 

Gruszeckiego strategiczna ocena jest rodzajem postępowania administracyjnego, której 

przedmiotowy zakres prowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziały

wania na środowisko w przypadku projektów planów i programów został określony w art. 

46 ustawy u.o.o.ś50. Zgodnie bowiem z cytowanym przepisem do projektów wymagających 

przeprowadzenia SOOŚ po pierwsze należą wszelkiego rodzaju koncepcje przestrzennego 

zagospodarowania kraju, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen

nego gminy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz strategie rozwoju regionalnego. 

Po drugie należy tutaj wskazać polityki, strategie, plany lub programy w zakresie przemy

słu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, le

śnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu. Przy czym owe do

kumenty są opracowywane lub przyjmowane przez organy administracji, które następnie 

wyznaczają ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi

sko w późniejszym okresie. Po trzecie należy także wymienić inne polityki, strategie, plany 

lub programy, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Na

tura 2000, pod warunkiem, że nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 

2000 lub nie wynikają z tejże ochrony. Powyższe wyliczenie obejmuje projekty dokumen

tów o charakterze aktów planowania, w większości aktów planowania strategicznego, które 

nie zawierają norm powszechnie obowiązujących. Jedynym wyjątkiem jest w tym wylicze

niu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pełniącego rolę aktu 

prawa miejscowego51. Wyliczenie to nie jest jednak enumeratywne i wyczerpujące. Prze

prowadzenie bowiem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane 

także w przypadku projektów innych dokumentów. Dotyczy to przypadku stwierdzenia

49 B. Rakoczy, Ustawa o udostępnianiu inform acji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie. Komentarz, Warszawa 2010, s. 131; M. Górski, Aktualne regulacje prawne w zakresie ochrony śro
dowiska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2009, s. 47-50.
50 K. Gruszecki, Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie. Komentarz, wyd. 2, Wrocław 2009, s. 137.
51 M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska.. ,  s. 102.
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przez organ opracowujący projekt dokumentu po zasięgnięciu opinii odpowiedniego or

ganu, że SOOŚ wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących zna

cząco oddziaływać na środowisko, a także jeśli realizacja postanowień tychże dokumentów 

może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko (art. 47 u.o.o.ś.). Należy tutaj 

zaznaczyć, iż organ opracowujący projekt dokumentów może, oczywiście po uzgodnieniu 

z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia SOOŚ, jeśli uzna, że realizacja posta

nowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Od

stąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przy

padku w/w dokumentów, może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących 

niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów. Z kolei odstąpienie od przeprowadze

nia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w przypadku w/w dokumentów, 

może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje 

przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w grani

cach jednej gminy, o czym stanowi art. 48 ust. 1a u.o.o.ś. Przy czym uznaje się, że niewiel

kimi modyfikacjami są nieznaczne zmiany, które nie będą miały znaczącego wpływu na 

środowisko52. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na śro

dowisko wymaga także uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach (art. 48 

ust. 1 u.o.o.ś.). W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia SOOŚ albo przy ustalaniu 

konieczności przeprowadzenia takiej oceny, zgodnie z art. 47 u.o.o.ś., bierze się pod uwagę 

trzy kategorie uwarunkowań. Pierwsza grupa tychże uwarunkowań dotyczy charakteru 

działań przewidzianych w dokumentach wskazanych w art. 46 i 47 u.o.o.ś. Dokumenty te 

powinny zawierać dane o: (a) stopniu, w jakim są ustalane ramy późniejszej realizacji przed

sięwzięć przy uwzględnieniu ich usytuowania, rodzaju i skali, (b) powiązaniach z działa

niami zawartymi w innych dokumentach, (c) przydatności przy określaniu aspektów śro

dowiskowych, a zwłaszcza w odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju, a także 

wdrażania prawa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska oraz (d) powiązaniach z 

istniejącymi problemami ochrony środowiska. Druga grupa uwarunkowań powinna wska-

52 R. Bednarek (red.), op. cit., s. 55.
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zywać rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko w zakresie prawdopodobieństwa wystą

pienia, czasu trwania, zasięgu, częstotliwości i odwracalności analizowanych oddziaływań, 

oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych oraz ryzyka dla zdrowia ludzi lub za

grożenia dla środowiska. Natomiast trzecia grupa uwarunkowań jest związana z cechami 

obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko i obejmuje obszary charakteryzujące się 

szczególnymi właściwościami naturalnymi lub o dużym znaczeniu dla dziedzictwa kultu

rowego oraz wrażliwych na oddziaływania; przekroczenia standardów jakości środowiska 

na tym terenie lub intensywne jego wykorzystywanie, a także formy ochrony przyrody 

wskazane w przepisach ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. oraz obszary podlegające 

prawnej ochronie międzynarodowej. Na podstawie przedstawionych informacji regionalny 

dyrektor ochrony środowiska wraz z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym 

dokonują uzgodnień, które są wiążące dla organu sporządzającego projekt dokumentu53.

Celem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zatem określenie w jak 

najbardziej prawdopodobny sposób, jakie skutki mogą powstać w przyszłości dla środowi

ska. Postępowanie takie ani nie daje, ani dać nie może stuprocentowej pewności. Ma ono 

jedynie wyposażyć określone organy administracji publicznej i inne podmioty odpowie

dzialne za plany, strategie, polityki itp. w wiedzę niezbędną do tego, aby podjąć najkorzyst

niejsze decyzje dla ochrony środowiska54.

Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (OOŚ)

W systemie ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) funkcjonują 3 rodzaje doku

mentów: prognoza, ocena oraz raport oceny oddziaływania na środowisko.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko jest sporządzana przez organ opracowujący 

projekt dokumentu, o czym stanowi art. 46 lub 47 u.o.o.ś. (patrz rozdział Istota i  procedura 

uzyskania decyzji o środow iskow ych uwarunkowaniach). W świetle art. 51 ust. 2 tejże

53 Ibidem, s. 56.
54 B. Rakoczy, Ustawa o udostępnianiu informacji. , ,  s.132.
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ustawy prognoza powinna uwzględniać następujące zagadnienia: (a) stan środowiska na ob

szarze, na którym ustalenia tegoż dokumentu najintensywniej wpłyną na środowisko; (b) 

najważniejsze problemy w zakresie ochrony środowiska związane z tematyką ocenianego 

dokumentu, zwłaszcza występujące na obszarach chronionych; (c) znaczące skutki dla śro

dowiska spowodowane realizacją ustaleń tegoż dokumentu; (d) sposoby przeciwdziałania 

negatywnym skutkom wpływu ustaleń dokumentu na środowisko; (e) proponowane me

tody zastosowane do monitorowania wpływu na środowisko ustaleń dokumentu oraz (f) 

możliwości transgranicznego wpływu na środowisko realizacji ustaleń dokumentu55.

Analizując szczegółowo prognozę oddziaływania na środowisko należy wskazać wiele 

danych, które powinny się znajdować w tym dokumencie. W tym zakresie należy wymie

nić: (a) informacje o zawartości projektowanego dokumentu, celach oraz wszelkich powią

zaniach z innymi dokumentami, a także o użytych metodach podczas sporządzaniu tejże 

prognozy, (b) propozycje przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu z podaniem częstotliwości ich przeprowadzania, (c) informacje 

o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko oraz (e) streszczenie sporzą

dzone w języku niespecjalistycznym. Ponadto wymagane jest również oświadczenie autora 

lub kierującego zespołem w przypadku wielu autorów, w którym podaje się informację o 

spełnieniu wymagań wskazanych w art. 74a ust. 2 (patrz dalsza część rozdziału Raport 

oceny oddziaływ ania na środow isko), stanowiącą załącznik do przedmiotowej prognozy. 

Ponadto prognoza powinna być dokumentem, określającym, analizującym i oceniającym 

wiele aspektów środowiskowych. Dotyczy to przede wszystkim istniejącego stanu środowi

ska oraz potencjalnych jego zmian w przypadku braku realizacji projektowanego doku

mentu, a także stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym od

działywaniem. Prognoza powinna również wskazać istniejące problemy ochrony środowi

ska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, a zwłaszcza w odnie

sieniu do obszarów prawem chronionych ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o 

ochronie przyrody z 2004 r. Należy tutaj także uwzględnić aspekt prawa pozakrajowego,

55 Zobacz więcej: M. Pchałek, Procedura strategicznych ocen planów  i  programów a oceny oddziaływania na 
środowisko przedsięwzięć, (w:) Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, B. Rakoczy i M. Pchałek 
(red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 48-62.
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bowiem obowiązkiem jest przedstawienie celów ochrony środowiska ustanowionych na 

szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym, istotnych z punktu widzenia projektowa

nego dokumentu, a także sposobów, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostaną 

zawarte przy opracowywaniu dokumentu. Ostatnim aspektem uwzględnianym w progno

zie są przewidywane znaczące oddziaływania, przy uwzględnieniu oddziaływań bezpośred

nich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych i 

długoterminowych, a także stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych na po

szczególne elementy środowiska. Dotyczy to przede wszystkim celów i przedmiotów 

ochrony w ramach obszarów Natura 2000 oraz integralności tych obszarów. Ponadto te od

działywania są analizowane w odniesieniu do samego środowiska, obejmującego: różnorod

ność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wody, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, 

klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między 

tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.

Poza tym prognoza powinna wskazywać rozwiązania mające na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mo

gących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, a zwłaszcza na cele i przed

miot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. Należy tutaj dodać, iż 

ważnym elementem analizowanej prognozy jest wskazanie rozwiązań alternatywnych do 

rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru 

oraz opisem metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru. W przypadku braku 

rozwiązań alternatywnych należy podać przyczynę takiego stanu rzeczy i wskazać napo

tkane trudności związane z niedostatkiem wymaganych techniki albo luk we współczesnej 

wiedzy, biorąc przy tym pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przed

miot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru (art. 151 ust. 2 u.o.o.ś.). 

Należy także zaznaczyć, iż informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

powinny być opracowane adekwatnie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz 

powinny być dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego doku

mentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów doku

mentów powiązanych z tym dokumentem. Ponadto w przedmiotowej prognozie powinno
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się także uwzględnić informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko spo

rządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu 

będącego przedmiotem postępowania (art. 52 ust. 1 u.o.o.ś.).

Proces sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko składa się z trzech 

etapów. Etap pierwszy - analityczny zakłada w pierwszej kolejności wykonanie 

szczegółowej analizy projektu dokumentu planistycznego. Następnie należy przeprowadzić 

przegląd dostępnych metod sporządzenia prognozy i opisać wybraną metodę. Po 

zapoznaniu się z dokumentem i wybraniu metody opisuje się istniejący stan środowiska dla 

obszaru objętego ustaleniami dokumentu planistycznego. Kolejną czynnością etapu 

analitycznego jest określenie, analiza i ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na 

szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym (istotnych z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu) oraz sposobów, w jakich zostały one uwzględnione w 

projektowanym dokumencie. Przeprowadzając te działanie należy określić powiązania 

projektowanego dokumentu z innymi dokumentami. Na podstawie otrzymanych danych 

dokonuje się identyfikacji, analizy i oceny podstawowych problemów ochrony środowiska 

istotnych z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu. Drugim etapem 

sporządzania prognozy jest etap oceny, który obejmuje przede wszystkim określenie 

przewidywanego znaczącego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska, w 

tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a 

także ocenę stanu środowiska dla obszarów objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem. Na tym etapie określa się potencjalne zmiany w stanie środowiska. 

Przedstawia się też informację o możliwym transgranicznym oddziaływaniu. Ostatnim 

etapem jest etap proponowania rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w 

dokumencie, w którym należy przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu. Etap rozwiązań zakłada 

również zaproponowanie metod analizy skutków realizacji ustaleń projektowanych 

dokumentów oraz określenie częstotliwości jej przeprowadzania56.

56 R. Bednarek (red.), op. cit., s. 73-74.
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Ocena oddziaływania na środowisko

Celem wykonywania oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest dostarczenie or

ganom podejmującym rozstrzygnięcie w danej sprawie, a także organom uzgadniającym 

rozstrzygnięcie oraz wszystkim innym podmiotom włączonym w proces decyzyjny, w tym 

zwłaszcza społeczeństwu, niezbędnych informacji na temat skutków planowanego planu, 

programu czy przedsięwzięcia dla środowiska57.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 u.o.o.ś. ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

przeprowadza się w ramach trzech postępowań. Pierwsze postępowanie dotyczy wydania 

decyzji środowiskowej. Drugie zaś postępowania w sprawie wydania decyzji wskazanych w 

art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 (patrz rozdział O rgany kom petentne do wydania decyzji 

środowiskow ych) oraz pozwolenia z art. 82 ust. 1 pkt 4b. Niniejsze pozwolenie dotyczy prac 

przygotowawczych i realizacji inwestycji z zakresu energetyki jądrowej oraz inwestycji im 

towarzyszących, przy czym konieczność przeprowadzenia OOŚ musi być stwierdzona 

przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, a także w przypadku wskazanym 

w art. 88 ust. 158. Trzecie postępowanie natomiast jest związane z wydaniem pozwolenia na 

budowę dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej lub inwestycji jej 

towarzyszącej, uregulowanej w ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie 

obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących z 2011 r.59 Należy także do

dać, iż ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiąca część postępowania 

w sprawie wydania decyzji środowiskowej, jest przeprowadzana przez organ właściwy do 

wydania tejże decyzji (art. 61 ust. 2 u.o.o.ś.). Ponadto ocena oddziaływania na środowisko, 

będąca częścią postępowania w sprawie wydania decyzji, wskazanych w art. 72 ust. 1 pkt 1,

57 M. Bar, J. Jendrośka, W. Lenart, op. cit., s. 8.
58 Art. 88 ust. 1 u.o.o.ś. uwzględnia następujące przypadki: (1) na wniosek podmiotu planującego podjęcie 
realizacji przedsięwzięcia, złożonego do organu właściwego do wydania tejże decyzji; (2) jeżeli organ właściwy 
do wydania decyzji stwierdził, że we wniosku o wydanie tejże decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku 
do wymagań określonych w decyzji środowiskowej; (3) w przypadku braku możliwości stwierdzenia gotowo
ści instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla na etapie wydawania decyzji środowiskowej w przypadku 
instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej o mocy znamionowej nie mniejszej niż 
300 MW.
59 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 552.
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10, 14 i 18, jest przeprowadzana przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Doty

czy to następujących decyzji: (a) pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego oraz pozwolenia na wznowienie robót budowlanych; (b) decyzji zezwalającej 

na realizację inwestycji drogowej, (c) decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w zakre

sie lotniska użytku publicznego oraz (d) decyzji zezwalającej na realizację inwestycji z za

kresu budowli przeciwpowodziowych. W przypadku oceny oddziaływania na środowisko, 

będącej częścią postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na budowę inwesty

cji z zakresu energetyki jądrowej uregulowanej w ustawie o przygotowaniu i realizacji in

westycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących z 2011 

r., jest ona przeprowadzana przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 61 ust. 

3a u.o.o.ś.). Natomiast ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiąca 

część postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na budowę inwestycji towa

rzyszącej, uregulowanej w/w ustawie, jest przeprowadzana przez regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska (art. 61 ust. 3b u.o.o.ś.).

Procedura oceny oddziaływania na środowisko ma na celu dostarczenie 

podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja 

inwestycji w środowisko, została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści 

wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku. W OOŚ dokonywana jest 

identyfikacja, prognoza, interpretacja i przekazanie właściwym organom oraz 

społeczeństwu informacji o przewidywanym wpływie planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, w tym także zdrowie ludzi60. Istotnym elementem OOŚ jest ocena ryzyka 

środowiskowego czyli ocena oddziaływania na zdrowie i życie ludzi oraz ryzyka 

ekologicznego, w tym też wpływu na jakość wód powierzchniowych61. Należy tutaj 

zaznaczyć, iż oddziaływaniem jest zdarzenie lub działanie zmieniające środowisko i 

wywołujące określony skutek bezpośredni. W różnych warunkach to samo oddziaływanie 

może wywoływać różne skutki. Skutki te mogą pociągać za sobą cały szereg kolejnych 

skutków i zdarzeń, co można określić jako wpływ, który następnie wywołuje skutki

60 J. Ciechanowicz-McLean (red.), op. cit., s. 149.
61 A. Ciechelska, op. cit., s. 47.
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pośrednie. Skutki mogą mieć charakter trwały lub czasowy, mogą być pozytywne i 

negatywne, mieć różny zasięg (lokalny, globalny itd.), a także mogą mieć charakter 

skumulowany i synergiczny62.

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określanych, analizo

wanych i ocenianych jest wiele aspektów środowiskowych, które m.in. dotyczą: (a) bezpo

średniego i pośredniego wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko oraz ludność, 

zwłaszcza na zdrowie i warunki życia ludzi; dobra materialne; zabytki; krajobraz, w tym 

krajobraz kulturowy; wzajemne oddziaływania między elementami oraz dostępność do złóż 

kopalin, a także ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz naturalnych i budowlanych 

katastrof; (b) możliwości oraz sposobów zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddzia

ływania przedsięwzięcia na środowisko oraz (c) wymaganego zakresu monitoringu (art. 62 

ust. 1 i 2 u.o.o.ś). W ramach OOŚ ocenie podlega więc oddziaływanie na środowisko przy

rodnicze naturalne i przekształcone antropogenicznie; środowisko materialne i dobra kul

tury; krajobraz; zdrowie i warunki życia ludzi oraz zachowania społeczne. Rodzajami roz

patrywanych oddziaływań, jak już uprzednio wspomniano są: (a) bezpośrednie, np. wycię

cie lasu przy budowie drogi, (b) pośrednie, np. zanieczyszczenie powietrza w wyniku ruchu 

samochodów na tej drodze, (c) lokalne i transgraniczne, (d) krótko-, średnio- i długookre

sowe, (e) stałe i chwilowe oraz (f) skumulowane63.

W szczególnych przypadkach obowiązek przeprowadzenia OOŚ może dotyczyć 

przedsięwzięć II grupy czyli mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W takim przypadku w myśl art. 63 ust. 1 u.o.o.ś. obowiązek OOŚ dla takich przedsięwzięć 

jest stwierdzany w drodze postanowienia przez organ właściwy do wydania decyzji środo

wiskowej. Przy czym należy tutaj uwzględnić łącznie trzy grupy kryteriów. Pierwsza grupa 

dotyczy rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia. W tym przypadku należy wskazać 

przede wszystkim skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne 

proporcje, a także istotne rozwiązania charakteryzujące to przedsięwzięcie. Następnie na

62 Ibidem, s. 51.
63 M. Bar, J. Jendrośka, W. Lenart, op. cit., s. 9.
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leży podać wszelkie powiązania z innymi przedsięwzięciami, a zwłaszcza w przypadku wy

stąpienia możliwości skumulowanych oddziaływań z realizowanymi i już zrealizowanymi 

przedsięwzięciami, dla których już wcześniej została wydana decyzja środowiskowa. Przed

sięwzięcia te oczywiście muszą być zlokalizowane na terenie, gdzie planowana jest realiza

cja przedmiotowego przedsięwzięcia, a także na obszarze, na którym może wystąpić sku

mulowanie oddziaływań. W omawianej grupie kryteriów należy także wskazać dane doty

czące różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleb, wód 

i powierzchni ziemi, a także emisji i występowania innych uciążliwości dla środowiska i 

ludzi. Ważnym elementem jest także określenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub 

naturalnych i budowlanych katastrof, ocenionego w oparciu o wiedzę naukową, przy jed

noczesnym uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka 

związanego ze zmianą klimatu. Kolejne dane dotyczą przewidywanej ilości i rodzajów wy

twarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, jeśli planuje się ich powstawanie, i 

wreszcie należy wskazać zagrożenia dla zdrowia ludzi wynikające z tych emisji. Druga 

grupa kryteriów jest związana z usytuowaniem danego przedsięwzięcia, przy czym należy 

uwzględnić wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, zwłaszcza w przypadku już ist

niejącego i planowanego użytkowania terenu, a także zdolności samooczyszczania się śro

dowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W tym zakre

sie należy uwzględnić obszary wodno-błotne wraz z terenami o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych (siedliska łęgowe oraz ujścia rzek); obszary przybrzeżne i środowisko mor

skie; obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną wraz ze strefami ochronnymi ujęć 

wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych; obszary wymagające specjal

nej ochrony z powodu występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk 

lub innych siedlisk przyrodniczych objętych ochroną (w tym obszary Natura 2000) oraz 

pozostałe prawne formy ochrony przyrody; obszary o przekroczonych standardach jakości 

środowiska, nawet jeśli może zaistnieć prawdopodobieństwo ich przekroczenia; obszary w 

pobliżu jezior, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne. Ponadto w tej grupie kryteriów jest uwzględniana gęstość zaludnienia,
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uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej oraz wody i obowiązujące dla nich cele śro

dowiskowe. Trzecia grupa kryteriów obejmuje rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziały

wania w odniesieniu do w/w kryteriów wymienionych w art. 62 ust. 1 pkt 1. Kryteria te 

wynikają przede wszystkim z: (a) zasięgu oddziaływania na dany obszar geograficzny i 

liczbę ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać; (b) transgranicznego charak

teru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze; (c) charak

teru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia 

istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddzia

ływania; (d) prawdopodobieństwa oddziaływania; (e) czasu trwania, częstotliwości i odwra- 

calności oddziaływania; (f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, zwłaszcza w przypadku 

skumulowania oddziaływań z realizowanymi i już zrealizowanymi przedsięwzięciami, dla 

których została wcześniej wydana decyzja środowiskowa, znajdujących się na terenie oraz 

na obszarze, gdzie istnieje prawdopodobieństwo takich oddziaływań w odniesieniu do pla

nowanego przedsięwzięcia, oraz (g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Należy tutaj podkreślić, iż minimalizacja oddziaływań jest możliwa poprzez wiele działań, 

do których można zaliczyć:

•  zmianę lokalizacji inwestycji

•  stosowanie odpowiednich standardów technologicznych, zabezpieczeń i systemów 

ostrzegawczych

•  stosowanie „czystszej” technologii produkcji i obiegów zamkniętych

•  zwiększenie efektywności energetycznej i surowcowej

•  redukcję ilości wytwarzanych odpadów

•  ograniczenie rozmiarów niezbędnych przesiedleń i wysiedleń

•  realizację infrastruktury komunalnej64.

Przedmiotowe postanowienie wydaje się również w przypadku, gdy organ nie stwierdził 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 63 ust. 

2 u.o.o.ś.). W owym postanowieniu może on wskazać na konieczność określenia warunków 

lub wymagań wskazanych w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c w decyzji środowiskowej, lub

64 A. Ciechelska, op. cit., 93.
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nałożenia obowiązku działań określonych w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b. (art. 63 ust. 2a u.o.o.ś.). 

Istnieją dwa przypadki, gdy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsię

wzięcia na środowisko jest stwierdzany obligatoryjnie. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy rea

lizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowa

nia, uregulowanego w ustawie Prawo ochrony środowiska z 2001 r. Drugi przypadek jest 

związany z sytuacją, gdy z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja przed

sięwzięcia może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 63 ust. 3 u.o.o.ś.). W analizowanym po

stanowieniu organ powinien określić jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przed

sięwzięcia na środowisko (art. 63 ust. 4 u.o.o.ś.).

W procedurze OOŚ na mocy art. 77 ust. 1 ustawy u.o.o.ś nałożono obowiązek doko

nania odpowiednich uzgodnień, a w niektórych przypadkach zasięgnięcia opinii właści

wego inspektora sanitarnego m.in. w zakresie higieny środowiska, a zwłaszcza w przypadku 

wody do spożycia, czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych elementów 

środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach65.

Raport oceny oddziaływania na środowisko

Zadaniem raportu jest określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na po

szczególne elementy środowiska oraz ludzi przy uwzględnieniu przyjętych przez inwestora 

rozwiązań lokalizacyjnych, projektowych, technologicznych, technicznych i organizacyj

nych. Należy zaznaczyć, że dla organu przeprowadzającego tę procedurę dokument ten sta

nowi podstawowe źródło informacji o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w fa

zie jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania i likwidacji. Od liczby szczegółów, wiary

godności i jakości zawartych w nim danych będzie zależał przebieg oceny oddziaływania 

na środowisko, rodzaj rozstrzygnięcia (odrzucenie projektu inwestycyjnego bądź jego ak

ceptacja) oraz zakres, rodzaj i charakter zidentyfikowanych oraz nałożonych na inwestora

65 G. Dobrowolski, op. cit., s. 214.
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warunków środowiskowych66. Ponadto ważnym elementem raportu jest opis następujących 

wariantów przedsięwzięcia: (a) proponowany przez wnioskodawcę; (b) alternatywny oraz 

(c) „ekologiczny” (proekologiczny) czyli najbardziej korzystny dla środowiska67. Należy tu

taj podkreślić, iż minimalizacja oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko sprowadza się 

przede wszystkim do zmiany lokalizacji inwestycji; stosowania odpowiednich standardów 

technologicznych, zabezpieczeń i systemów ostrzegawczych; stosowania „czystszej techno

logii’ produkcji i obiegów zamkniętych; większej efektywności energetycznej i surowcowej 

oraz redukcji ilości wytwarzanych odpadów68.

Ustawodawca w art. 96-103 u.o.o.ś wskazał listę danych, które muszą być zawarte w 

raporcie OOŚ. W tym raporcie należy bowiem zawrzeć informacje dotyczące m.in.: (1) 

opisu przewidywanych rodzajów i ilości zanieczyszczeń, związanych z funkcjonowaniem 

planowanego przedsięwzięcia; (2) uzasadnienia proponowanego przez wnioskodawcę wa

riantu, przy czym należy wskazać jego oddziaływanie na środowisko, a zwłaszcza na ludzi, 

rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze; (3) opisu metod pro

gnozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz (4) przewidywanych znaczących od

działywań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, zawierających bezpośrednie, po

średnie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe od

działywania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania za

sobów środowiska i emisji; (5) opisu przewidywanych działań mających na celu zapobiega

nie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

ze szczególnym uwzględnieniem celów i przedmiotów ochrony oraz integralności obszaru 

Natura 200069, co wynika z konieczności poprawnej implementacji przepisów prawnych 

UE, w szczególności dyrektywy nr Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrod

niczych oraz dzikiej flory i fauny.

66 J. Demianowicz (red.), Postępowanie administracyjne w sprawach określonych ustawą z  dnia 3października 
2008 r  o udostępnianiu inform acji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi
ska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Zeszyt Metodyczny GDOŚ 2009, nr 1, s. 65-66, 
http://www.gdos.gov.pl (dostęp 28.04.2012).
67 A. Ciechelska, op. cit., s. 188.
68 Ibidem, s. 93.
69 Zob. więcej: M. Bar, J. Jendrośka, W. Lenart, op. cit., s. 127-180.

http://www.gdos.gov.pl
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Analizując szczegółowo raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na

leży wskazać wiele informacji umożliwiających analizę kryteriów, już uprzednio wymie

nionych w art. 62 ust. 1. Zgodnie bowiem z art. 66 ust. 1 u.o.o.ś. przedmiotowy raport po

winien zawierać podstawowe dane opisujące planowane przedsięwzięcie obejmujące: (a) 

charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu w fazie budowy i 

eksploatacji lub użytkowania; (b) główne cechy charakteryzujące procesy produkcyjne; (c) 

przewidywane rodzaje i ilości emisji z uwzględnieniem odpadów, powstających podczas 

funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia; (d) informacje o różnorodności biologicz

nej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, tj. gleb, wód i powierzchni ziemi; (e) informa

cje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu; (f) informacje o pracach rozbiórkowych z 

zakresu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz (g) ryzyko wy

stąpienia poważnych awarii lub naturalnych i budowlanych katastrof, ocenionego na pod

stawie wiedzy naukowej, przy czym należy uwzględnić używane substancje i stosowane 

technologie, a ponadto ryzyko związane ze zmianą klimatu.

Druga grupa informacji w raporcie powinna zawierać opis elementów środowiska 

przyrodniczego objętych przewidywanym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko. Dotyczy to elementów środowiska objętych prawną ochroną przyrody oraz 

korytarzy ekologicznych uregulowanych w ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. W tej 

grupie należy także wskazać właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biolo

giczne i chemiczne wód. Ustawodawca katalog informacji uzupełnił o wyniki inwentary

zacji przyrodniczej, będącej zbiorem badań terenowych przeprowadzanych na potrzeby 

scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego. Jednakże w przypadku, gdy ta 

inwentaryzacja została przeprowadzona, należy dołączyć wyniki tejże inwentaryzacji oraz 

opis zastosowanej metodyki, stanowiące załącznik do raportu. Ponadto należy zamieścić 

również inne dane, będące podstawą do wykonania opisu elementów przyrodniczych. Ko

lejna grupa informacji dotyczy opisu zabytków chronionych uregulowanych przepisami o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, będących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim 

zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Dodatkowo należy zawrzeć opis kra
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jobrazu na terenie lokalizacji danego przedsięwzięcia. Ważne jest także umieszczenie infor

macji dodatkowych o powiązaniach z innymi przedsięwzięciami, zwłaszcza w przypadku 

skumulowania się oddziaływań z realizowanymi i już zrealizowanymi przedsięwzięciami, 

dla których wcześniej wydano decyzję środowiskową. Kolejna grupa informacji jest zwią

zana z opisem przewidywanych skutków dla środowiska, jeśli zaniechamy podjęcie przed

sięwzięcia, przy uwzględnieniu dostępnych informacji o środowisku oraz wiedzy naukowej 

(art. 66 ust. 1 u.o.o.ś).

Ważnym informacyjnym elementem raportu jest opis dwóch wariantów przedsię

wzięcia przy uwzględnieniu jego cech lub oddziaływań. Pierwszy jest wariantem propono

wanym przez wnioskodawcę oraz racjonalnym wariantem alternatywnym, a drugi wariant 

jest najkorzystniejszy dla środowiska, przy czym należy uzasadnić wybór danego wariantu. 

Następnie należy określić przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na śro

dowisko, w tym także w przypadku zaistnienia poważnej awarii przemysłowej oraz kata

strofy naturalnej i budowlanej. Owe oddziaływanie należy wskazać w odniesieniu do kli

matu wraz z emisją gazów cieplarnianych, a także istotności z punktu widzenia dostosowa

nia do zmian klimatu. Ponadto należy uwzględnić możliwość transgranicznego oddziały

wania na środowisko, a w przypadku drogi wchodzącej w skład transeuropejskiej sieci dro

gowej - wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dodatkowo po

winno się porównać oddziaływania analizowanych wariantów na poszczególne elementy 

środowiska, tzn.: (a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wody i po

wietrze; (b) powierzchnię ziemi przy uwzględnieniu ruchów masowych ziemi i krajobraz; 

(c) dobra materialne; (d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją w 

formie rejestru lub ewidencji zabytków; (e) prawne formy ochrony przyrody uregulowane 

przepisami art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.70, z uwzględnieniem celów i 

przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 oraz ciągłości łączących je korytarzy ekolo

gicznych; (f) elementy zawarte w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, pod warunkiem, że zostały one

70 Według art. 6 ust. 1 u.o.p. formami ochrony przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajo
brazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumenta
cyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i 
grzybów.
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uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub są wymagane 

przez właściwy organ oraz (g) wzajemne oddziaływanie pomiędzy tymi elementami. Raport 

powinien także zawierać uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu wraz 

z w/w informacjami (art. 66 ust. 1 u.o.o.ś).

Kolejnym elementem raportu jest opis metod prognozowania zastosowanych przez 

wnioskodawcę oraz przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzię

cia na środowisko, zawierający bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 

średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko. Należy tutaj 

nadmienić, iż oddziaływania te wynikają z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania za

sobów środowiska oraz emisji. Następnie należy wskazać przewidywane działania mające 

na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, zwłaszcza w odniesieniu do form ochrony przyrody, wskaza

nych w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z 2004 r., z wyszczególnieniem na cele i 

przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicz

nych. Tę część informacyjną należy zakończyć oceną skuteczności tych działań na etapach 

realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. W przypadku dróg zaliczanych do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w raporcie należy 

określić założenia do badań ratowniczych zidentyfikowanych zabytków zlokalizowanych 

na obszarze planowanego przedsięwzięcia, a odkrywanych w trakcie robót budowlanych, a 

także założenia programu zabezpieczeń tych zabytków przed negatywnym oddziaływa

niem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego. Ponadto należy 

dokonać analizy i oceny wszelkich możliwych zagrożeń i szkód w odniesieniu do zabytków 

chronionych uregulowanych przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

zwłaszcza dotyczy to zabytków archeologicznych znajdujących się w sąsiedztwie lub w bez

pośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Natomiast w przypadku 

instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej o mocy znamionowej 

nie mniejszej niż 300 MW należy wykonać ocenę gotowości instalacji do wychwytywania 

dwutlenku węgla. Taka ocena jest dokonywana na podstawie analizy dostępności podziem

nych składowisk dwutlenku węgla oraz wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci
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transportowych dwutlenku węgla. Natomiast jeśli funkcjonowanie planowanego przedsię

wzięcie jest związane z użyciem instalacji, to należy porównać proponowaną technologię z 

technologią spełniającą wymagania wskazane w art. 143 ustawy poś. Ponadto w raporcie 

należy zamieścić informacje dotyczące uwzględnienia celów środowiskowych wynikają

cych z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia 

(art. 66 ust. 1 u.o.o.ś).

W raporcie powinno się także wskazać konieczność lub jego brak ustanowienia ob

szaru ograniczonego użytkowania dla planowanego przedsięwzięcia określonego w ustawie 

Prawo ochrony środowiska z 2001 r. wraz z określeniem granic takiego obszaru, ograniczeń 

w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych obiektów budowlanych i sposo

bów korzystania z nich. Należy tutaj nadmienić, iż nie dotyczy to przedsięwzięć z zakresu 

budowy lub przebudowy drogi oraz przedsięwzięć związanych z budową lub przebudową 

linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego. W raporcie poza częścią informacyjną wy

magany jest również opis realizacji planowanego przedsięwzięcia w formie graficznej. Za

tem należy przedstawić te zagadnienia w formie graficznej oraz kartograficznej w skali od

powiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz 

umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływani a 

przedsięwzięcia na środowisko. Ponadto należy dołączyć analizę możliwych konfliktów 

społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. Ważna jest również kwestia 

monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksplo

atacji lub użytkowania, zwłaszcza w odniesieniu do form ochrony przyrody, wskazanych w 

art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. wraz z celami i przedmiotami ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz ciągłością łączących je korytarzy ekologicznych. Należy także 

podać informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, mogących mieć znaczenie 

dla ustalenia obowiązków w tym zakresie. Powinno się także wskazać trudności wynikające 

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano przy opracowy

waniu raportu. Obowiązkiem jest także umieszczenie streszczenia w języku niespecjali- 

stycznym informacji zawartych w przedmiotowym raporcie, odnosząc się do wszystkich 

elementów raportu. Pod względem formalnym raport powinien być podpisany przez autora
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lub kierującego zespołem autorów wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporzą

dzenia raportu; zawierać oświadczenie autora lub kierującego zespołem autorów o spełnie

niu wymagań wskazanych w art. 74a ust. 2, co stanowi załącznik do raportu, a także źródła 

informacji będące podstawą do sporządzenia raportu (art. 66 ust. 1 u.o.o.ś).

Jak do tej pory ustawodawca nie określił wymogów dotyczących kwalifikacji osób 

sporządzających przedmiotowe dokumenty. Dopiero od 1 stycznia 2017 r. obowiązują prze

pisy w tym zakresie. W myśl bowiem art. 74a ust. 1 i 2 u.o.o.ś. prognozę oddziaływania na 

środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raport o oddziały

waniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 może sporządzić wyłącznie osoba o ściśle 

określonych kwalifikacjach. Zatem autorem tych dokumentów, a w przypadku zespołu au

torów -  kierującym tym zespołem powinna być osoba, która po pierwsze ukończyła co naj

mniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magister

skie na kierunkach związanych z kształceniem z zakresu nauk ścisłych z dziedzin nauk che

micznych, przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi, nauk tech

nicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia 

inżynierska, inżynieria środowiska lub nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dzie

dzin nauk rolniczych, nauk leśnych. Po drugie jeśli dana osoba ukończyła co najmniej studia 

pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dowol

nym kierunku studiów, jednakże pod warunkiem, że posiada co najmniej 5-letnie doświad

czenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko lub brała udział w przygotowa

niu co najmniej pięciu takich dokumentów.

Oceny oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000

Podstawy prawne ustanawiania obszarów Natura 2000 na poziomie międzynarodowym, 

unijnym i krajowym

Obszary Natura 2000 są niezwykle cennymi prawnymi formami ochrony przyrody. 

Do podstaw prawnych ustanawiających te formy ochrony przyrody na poziomie między

narodowym można zaliczyć 4 konwencje:
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1) Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 

zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze 2 lu

tego 1971 r.71, której głównym celem jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym sta

nie obszarów wodno-błotnych oraz zamieszkujących te tereny lub okresowo w nich 

przebywających populacji ptaków wodnych;

2) Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 

sporządzona w Bernie 19 września 1979 r. 72 dotycząca ścisłej kontroli introdukowania 

gatunków obcych;

3) Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt sporządzona w Bonn 

23 czerwca 1979 r.73, której celem jest ochrona dzikich zwierząt migrujących, stano

wiących niezastąpiony element środowiska naturalnego;

4) Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 

1992 r.74 w zakresie zapobiegania wprowadzaniu, kontroli lub tępieniu obcych gatun

ków, które zagrażają ekosystemom, siedliskom lub gatunkom.

Idea sieci Natura 2000 została wprowadzona w Europie w 1992 r., której głównym 

celem było powstrzymanie wymierania gatunków zwierząt i roślin, zaniku siedlisk przy

rodniczych oraz różnorodności biologicznej75. Prawną kwestię obszarów Natura 2000 regu

lują Dyrektywa Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej 

fauny i flory (dyrektywa siedliskowa lub habitatowa) 76 oraz dyrektywa Rady 79/409/EWG 

o ochronie dziko żyjących ptaków (dyrektywa ptasia)77. Dyrektywa ptasia odnosi się do 

ochrony wszystkich gatunków ptactwa występujących naturalnie w stanie dzikim na euro

pejskim terytorium państw członkowskich, a jej regulacje mają na celu ochronę tych gatun

ków, gospodarowanie nimi oraz ich kontrolę i ustanawia reguły ich eksploatacji. Przepisy

71 Dz. U. z 1978, Nr 78 poz. 724, zmiany Dz. U. z 2003 r., Nr 131, poz. 1206.
72 Dz. U. z 1996 r., Nr 58, poz. 263, sprost. Dz.U. z 2000 r., Nr 12, poz. 154
73 Dz. U. z 2003, Nr 2, poz. 17.
74 Dz. U. z 2002 r., Nr 184, poz. 1532.
75 I. Kaługa, Korzyści dla rolnictwa wynikające z  gospodarowania na obszarach Natura 2000, Ministerstwo 
Środowiska, Warszawa 2009, s. 12; J. Wiśniewski, D. Gwiazdowicz, Ochrona przyrody, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 122.
76 Dz. Urz. z 1992 r., Nr 206, poz. 7.
77 Dz. Urz. z 2010 r., Nr 20, poz. 26.
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aktu stosuje się do ptactwa dzikiego prowadzącego wędrowny tryb życia, jego jaj, gniazd i 

naturalnych siedlisk78. Natomiast głównym celem dyrektywy siedliskowej jest zachowanie 

różnorodności biologicznej przy uwzględnieniu wymagań gospodarczych, społecznych, 

kulturowych i regionalnych. Na mocy tejże dyrektywy utworzono europejską sieć ekolo

giczną specjalnych obszarów ochrony Natura 2000 i wprowadzono obowiązek nadawania 

statusu ochronnego terenom występowania rzadkich i zagrożonych wyginięciem siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk określonych gatunków roślin i zwierząt. Dyrektywa nakazuje 

również włączenie do sieci Natura 2000 obszarów specjalnej ochrony ptaków wyznacza

nych na podstawie przepisów dyrektywy ptasiej.

Dla obszarów objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000 przewidziane zostały 

ograniczenia inwestycyjne w celu uniknięcia na tych obszarach pogorszenia stanu siedlisk 

naturalnych i siedlisk gatunków, jak również uniknięcia płoszenia gatunków. Dyrektywa 

92/43/EWG przewiduje bowiem, że każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie są bezpośred

nio związane lub konieczne do zagospodarowania obiektu, ale które może na nie w istotny 

sposób oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przed

sięwzięciami, będzie podlegać odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego obiektu z 

punktu widzenia założeń jego ochrony. Oznacza to konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania realizacji przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. W przypadku, gdy w świe

tle wniosków wynikających z tej oceny, a także fakultatywnie po uzyskaniu opinii społe

czeństwa, władze krajowe mogą wyrazić zgodę na taki plan lub przedsięwzięcie, jeżeli nie 

będzie on wpływać bezpośrednio na dany obiekt sieci Natura 2000. Jest to więc przypadek, 

w którym negatywna ocena oddziaływania na środowisko uniemożliwia realizację inwesty

cji (planu)79.

W ustawodawstwie polskim obszary Natura 2000 zostały uregulowane w ustawie z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody80 (u.o.p.), która wyznacza ramy prawne 

ochrony przyrody w Polsce oraz określa cele, zasady i formy ochrony przyrody żywej i

78 W. Wojtal, op. cit., s.19.
79 Z. Bukowski, Ograniczenia inwestycyjne dla obszarów „Natura 2000”, Praktyczne wyjaśnienia. 

http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/main.pl?test_cookie=1 LexPolonica nr 447538 (dostęp 20.06.2012).
80 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.

http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/main.pl?test_cookie=1
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nieożywionej oraz krajobrazu. Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dy

rektywy siedliskowej i ptasiej, określa zatem zasady wyznaczania oraz sposób ochrony ob

szarów Natura 200081. Zgodnie z art. 25 ust. 1 u.o.p. sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

1) obszary specjalnej ochrony ptaków;

2) specjalne obszary ochrony siedlisk;

3) obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.

Zgodnie z art. 5 pkt 3 u.o.p. obszar specjalnej ochrony ptaków jest obszarem wyzna

czonym w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatun

ków, w granicach którego ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, 

w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju. Specjalny obszar ochrony siedlisk jest zaś 

obszarem wyznaczonym dla trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagro

żonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub dla odtworzenia właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków (art. 5 pkt 

19 u.o.p.). Natomiast obszar mający znaczenie dla Wspólnoty jest projektowanym specjal

nym obszarem ochrony siedlisk, zatwierdzonym przez Komisję Europejską w drodze decy

zji, który w regionie biogeograficznym, do którego należy, może się przyczynić w znaczący 

sposób do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego 

lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Ponadto taki obszar może 

się także znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania 

różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego. Należy tutaj za

znaczyć, iż w przypadku gatunków zwierząt występujących na dużych obszarach, obszar 

ten obejmuje naturalny zasięg takich gatunków i charakteryzuje się fizycznymi lub biolo

gicznymi czynnikami istotnymi dla ich życia lub rozmnażania (art. 5 pkt 2c u.o.p.). Obszar 

Natura 2000 jest zatem obszarem specjalnej ochrony ptaków, specjalnym obszarem ochrony 

siedlisk lub obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty, utworzonym w celu ochrony po

pulacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (art. 5 pkt 2b). Obecnie sieć Natura 2000 w Polsce

81 J. Człowiekowska, Inwestycja na obszarze Natura 2000, http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/main.pl, 
LexPolonica nr 444812 (dostęp 31.05.2012).
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zajmuje prawie 1/5 powierzchni lądowej kraju. W jej skład wchodzi: 845 obszarów mają

cych znaczenie dla Wspólnoty (obszary "siedliskowe" - przyszłe specjalne obszary ochrony 

siedlisk) oraz 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków82.

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 (habitatowa)

Zgodnie z art. 33 u.o.p. na obszarach Natura 2000, tych istniejących lub projektowa

nych i oczekujących na ostateczne zatwierdzenie przez Komisję Europejską, zabronione są 

wszelkie działania, które mogą w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych 

oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na 

gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. Ustawodawca w art. 

33 u.o.p. wskazuje wyraźnie, iż ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym 

użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody, w tym siedlisk 

przyrodniczych i siedlisk zagrożonych wyginięciem rzadkich i chronionych gatunków ro

ślin, zwierząt i grzybów. W związku z tym nie powinny być podejmowane działania pozo

stające w sprzeczności z podstawowymi założeniami ochrony przyrody. Takie ograniczenia 

w stosunku do obszarów Natura 2000 potwierdzają postanowienia art. 33 ust. 1 u.o.p. zaka

zujące podejmowanie określonych działań, mogących pogorszyć stan siedlisk przyrodni

czych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Na

tura 2000 lub wpłynąć negatywnie na gatunki, będące przedmiotem ochrony obszaru Na

tura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 

obszarami.

Każde planowane przedsięwzięcie o potencjalnym, bezpośrednim lub pośrednim ne

gatywnym wpływie na stan obszaru Natura 2000 podlega ocenie oddziaływania na środo

wisko (OOŚ), uwzględniającej jego ewentualne skutki w odniesieniu do chronionych sie

dlisk lub gatunków. W przypadku, gdy przeprowadzona OOŚ wykaże, że przedsięwzięcie 

będzie miało negatywny wpływ na obszar Natura 2000, to co do zasady nie może być ono 

realizowane. Rozstrzygnięcie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia

82 GDOŚ, Obszary Natura 2000, http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/natura-2000-w-polsce (dostęp 
5.03.2013).

http://lex.uwm.edu.pl/lex/index.rpc%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.791054:part=a33u1&full=1
http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/natura-2000-w-polsce
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oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ma cechy rozstrzygnięcia mieszczą

cego się w zakresie uznania administracyjnego83.

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

zostało uregulowane w art. 59-103 u.o.o.ś. Zgodnie z art. 3 pkt 7 cytowanej ustawy ocena 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 dotyczy oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko ograniczone wyłącznie do badania oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Należy tutaj zaznaczyć, iż OOŚ na obszary Natura 

2000 odnosi się nie tylko do przedsięwzięć I i II grupy czyli mogących odpowiednio zawsze 

znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ale także innych, nie 

wymienionych w rozporządzeniu z 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko czyli tzw. przedsięwzięć III grupy, które jednak mogą znacząco 

oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru 

lub nie wynikają z tej ochrony. Takie przedsięwzięcia również mogą wymagać 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (tzw. ocena habitatowa, o 

której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej84). O konieczności przeprowadzenia 

takiej oceny rozstrzyga regionalny dyrektor ochrony środowiska w drodze postanowienia 

(art. 59 ust. 2 u.o.o.ś), który jednocześnie określa, czy dane przedsięwzięcie może 

potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 200085. Należy tutaj zaznaczyć, iż 

znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 oznacza oddziaływanie na cele 

ochrony obszaru Natura 2000, zwłaszcza takie działania, które mogą: (a) spowodować 

pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, będących 

przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000, lub (b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla

83 A. Kawicki, E. Florkiewicz, A. Jendrasiak, Procedura wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Komentarz ze wzorami dokumentów, tom II, Wydawnictwo Municipium SA, Warszawa 
2007, s. 152, 155.
84 Choć przepis ten nie określa żadnej szczególnej metody przeprowadzenia „odpowiedniej oceny” 
przedsięwzięcia, nie ulega wątpliwości, iż prawodawcy unijnemu chodzi o takie opracowanie, które pozwoli 
władzom krajowym uzyskać pewność, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie wpływało na integralność 
danego obszaru (por. wyroki Trybunału Sprawiedliwości: wyrok z dnia 20.09.2007 r, w sprawie C-304/05 w 
spr Komisji Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej; Wyrok z dnia 7.09.2004 r. w spr. C-127; 
wyrok z dnia 9.09.2003 r., w spr. C-236/01).
85 K. Gruszecki, Udostępnianie informacji o środowisku i  jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o oceny oddziaływania na środowisko. Komentarz, stan prawny: 2008.11.15 Lex/el, 2009, 
http://lex.uwm.edu.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#content.rpc-ASK.

http://lex.uwm.edu.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false%23content.rpc-ASK.


S t r o n a  | 43

których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub (c) spowodować pogorszenie 

integralności obszaru Natura 200086 lub jego powiązań z innymi obszarami (art. 3 pkt 17 

u.o.o.ś.).

Zatem ocena habitatowa to szczególny rodzaj oceny środowiskowej, który służy ba

daniu, czy dany plan (program) lub przedsięwzięcie oddziałują na obszar Natura 2000. W 

przypadku stwierdzenia w dwóch pierwszych etapach oceny habitatowej (rozpoznanie i 

ocena właściwa), iż dany plan (program) lub przedsięwzięcie znacząco negatywnie oddzia

łuje na cele ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność, a nawet, jeżeli stwierdzi się, 

zgodnie z zasadą przezorności, iż takiego negatywnego oddziaływania nie da się wykluczyć 

-  nie można zrealizować planu (programu) lub przedsięwzięcia. W przypadku przedsię

wzięć III grupy w myśl art. 96 ust. 1 u.o.o.ś. organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia oraz do 

wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż 

przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio 

związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do 

rozważenia, przed wydaniem tej decyzji oraz przed przyjęciem tego zgłoszenia, czy przed

sięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Do takich de

cyzji należą w szczególności: (1) decyzje wskazane w art. 72 ust. 1 (patrz rozdział Inne de

cyzje adm inistracyjne następujące po  decyzji środow iskow ej); (2) koncesje, inne niż wymie

nione w art. 72 ust. 1 pkt 4 -  wydawane na podstawie prawa geologicznego o górniczego z 

2011 r.87; (3) pozwolenia wodnoprawne, inne niż wymienione w art. 72 ust. 1 pkt 6 -  wy

dawane na podstawie prawa wodnego z 2001 r.88; (4) zezwolenia na usunięcie drzew lub 

krzewów -  wydawane na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. oraz (5) pozwo

lenia zezwalające na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urzą

86 Zgodnie z art. 5 pkt 1d u.o.p. integralność obszaru Natura 2000 oznacza spójność czynników strukturalnych 
i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla 
ochrony których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000.
87 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, 1991 ze zm.
88 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121.
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dzeń w polskich obszarach morskich -  wydawane na podstawie ustawy o obszarach mor

skich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z 1991 r.89 Po uznaniu, że przedsię

wzięcie inne niż I lub II grupy, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru 

Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, może potencjalnie znacząco oddziaływać na ob

szar Natura 2000, organ może wydać postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przed

łożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska wielu do

kumentów, tj. wniosku o wydanie decyzji lub zgłoszenia, karty informacyjnej przedsięwzię

cia oraz poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej prze

widywany teren realizacji przedsięwzięcia, oraz obejmującej obszar, na którym będzie od

działywać dane przedsięwzięcie. Należy tutaj nadmienić, iż w przypadku przedsięwzięć wy

magających decyzji wskazanych w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5 (patrz rozdział Inne decyzje 

adm inistracyjne następujące po  decyzji środow iskow ej), które są prowadzone w granicach 

przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy 

należy przedłożyć mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej 

szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obej

mującą obszar oddziaływania przedsięwzięcia. Ponadto wymagany jest wypis i wyrys z 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli takowy został uchwalony, albo 

informacja o jego braku. Jednakże przywołane przepisy nie dotyczą dróg publicznych, linii 

kolejowych, przedsięwzięć Euro 2012, przedsięwzięć wymagających koncesji na poszuki

wanie i rozpoznawanie złóż kopalin oraz bezzbiornikowego magazynowania substancji w 

górotworze, inwestycji w zakresie terminalu, inwestycji związanych z regionalnymi sie

ciami szerokopasmowymi, budowli przeciwpowodziowych uregulowanych przepisami 

ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych z 2010 r.90, dla inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 

jądrowej lub inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy o przygotowaniu i 

realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszą

cych z 2011 r.91 oraz dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej

89 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2145.
90 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1377, 1381.
91 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 552.
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na podstawie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowych z 2015 r.92

Regionalny dyrektor ochrony środowiska w myśl art. 97 u.o.o.ś. stwierdzając, w dro

dze postanowienia, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

obszar Natura 2000, musi uwzględnić łącznie wiele uwarunkowań. Pierwsze dotyczy ro

dzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, uwzględniając przy tym: (a) skalę przedsięwzięcia 

i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji; (b) powiązania z innymi 

przedsięwzięciami realizowanymi, już zrealizowanymi lub planowanymi, zlokalizowanych 

na terenie oraz obszarze ich wzajemnych oddziaływań, co może przyczynić się do skumu

lowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem; (c) wykorzystywanie zasobów na

turalnych; (d) emisje i występowanie innych uciążliwości oraz (e) ryzyko wystąpienia po

ważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii. Ko

lejna grupa uwarunkowań jest związana z usytuowaniem przedsięwzięcia, przy uwzględ

nieniu możliwego zagrożenia dla środowiska. Dotyczy to w szczególności istniejącego ro

dzaju użytkowania terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się za

sobów naturalnych oraz walorów przyrodniczych, a także uwarunkowań wynikających z 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny uwzględniać cele 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz terenów występowania gatunków lub ich siedlisk lub 

siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000. Następ

nie należy wskazać uwarunkowania związane z rodzajem i skalą możliwego oddziaływania 

przedsięwzięcia, rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wynikających z zasięgu od

działywania, wielkości i złożoności oddziaływania przy uwzględnieniu obciążenia istnieją

cej infrastruktury technicznej oraz z prawdopodobieństwa oddziaływania. Ponadto należy 

te uwarunkowania odnieść do czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania 

na obszary Natura 2000, zwłaszcza z uwzględnieniem integralności i spójności tych obsza

rów, a także skumulowanego oddziaływania danego przedsięwzięcia z innymi przedsię

wzięciami. Zatem przedmiotowe postanowienie wydawane jest w przypadku stwierdzenia,

92 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1812.
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że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. W owym postano

wieniu RDOŚ nakłada obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

obszar Natura 2000 w dwóch egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej 

na informatycznych nośnikach danych, a także określa zakres tego raportu. Zakres raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 powinien być ograniczony do okre

ślenia oddziaływania przedsięwzięcia na ten obszar. Określając, analizując i oceniając od

działywanie na obszar Natura 2000 w owym raporcie należy wziąć pod uwagę oddziaływa

nia skumulowane z innymi realizowanymi, zrealizowanymi i planowanymi przedsięwzię

ciami. Jeżeli z tych analiz przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na ten obszar, 

powinien on także zawierać dane pozwalające na ustalenie braku rozwiązań alternatyw

nych oraz informacje pozwalające na ustalenie, czy wymogi nadrzędnego interesu publicz

nego przemawiają za realizacją przedsięwzięcia. W przypadku stwierdzenia, że przedsię

wzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, obowiązkiem regional

nego dyrektora ochrony środowiska jest stwierdzenie w drodze postanowienia, o braku po

trzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (rys.

3).

W przypadku kiedy nałożono obowiązek sporządzenia OOŚ na obszar Natura 2000, 

po jej przeprowadzeniu regionalny dyrektor ochrony środowiska jest zobligowany do wy

dania postanowienia dotyczącego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w za

kresie oddziaływania na ten obszar. Jednocześnie organ ten powinien uzgodnić warunki 

realizacji przedsięwzięcia w dwóch sytuacjach. Pierwsza dotyczy przypadku, gdy z oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie nie bę

dzie znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar. Druga zaś jeśli z oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie może znacząco nega

tywnie oddziaływać na ten obszar i jednocześnie zachodzą przesłanki wskazane w art. 34 

u.o.p. Do takich przesłanek należą: ochrona zdrowia i życia ludzi; zapewnienie bezpieczeń

stwa powszechnego; uzyskanie korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla
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środowiska przyrodniczego, a także wynikające z koniecznych wymogów nadrzędnego in

teresu publicznego po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.

Rys. 3. Postępowanie w  sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia mogącego znacząco 
oddziaływać na obszar Natura 2000 (inne niż z grupy I i II).

Inwestor składa w niosek o w ydanie pozw olenia na budow ę (lub innej decyzji —
art.96 ust. 2)

< >
O rgan w łaściw y do wydania decyzji w ym aganej przed rozpoczęciem  realizacji 
przedsięw zięcia, innego niż przedsięw zięcie m ogące znacząco oddziaływ ać na 

środow isko, które nie je st  bezpośrednio zw iązane z  ochroną obszaru N atura 2000 
lub nie wynika z tej ochrony, je st  obow iązany do rozw ażenia, przed w ydaniem  tej 
decyzji, czy przedsięw zięcie może potencjalnie znacząco oddziaływ ać na obszar 

N atura 2000 (art. 9ć. I.)
Je ś li  uzna, że przedsięw zięcie może potencjalnie znacząco oddziaływ ać na obszar 
Natura 2000, w ydaje postanow ienie, w  którym nakazuje inwestorowi przedłożenie 

dokum entacji do R D O S  (art.96 u st.3)

RDOŚ stwierdza, że przedsięwzięcie może 
znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000

R D O S  stw ie rd z a , że  
p rz e d s ię w z ię c ie  n ie  b ę d z ie  

z n a c ząc o  o d d z ia ły w a ć  na o b sz a r  
N a tu ra  2000

RDOŚ w drodze postanowienia, stwierdza 
obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 
Natura 201)0 i nakazuje sporządzenie
raportu określając jego zakres — na to 
postanowienie przysługuje zażalenie w 

terminie 1 + dni od dnia otrzymania 
dokumentów

R D O Ś  w  d ro d ze  p o sta n o w ie n ia , 
s tw ie rd z a  b r a k  p o tr z e b y  
p rze p ro w a d ze n ia  oceny  

o d d z ia ły w a n ia  p rz e d s ię w z ię c ia  na 
o b sz a r  N a tu ra  2 0 0 0  — na to 

p o stan o w ie n ie  n ie  p rz y s łu g u je  
z a ża le n ie , p o stan o w ie n ie  w  

term in ie  14 d n i o d  daty' o trzy m an ia  
d o k u m en tó w

Źródło: na podstawie M  Pchałek, M. Behnke, Postępowanie w sprawie OOS wprawie polskim i  UE, Wydaw
nictwo C. H  Beck, Warszawa 2009.

Jeżeli natomiast z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wy

nika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar, i jeżeli nie 

zachodzą w/w przesłanki, RDOŚ może odmówić uzgodnienia warunków realizacji przed

sięwzięcia. Przed wydaniem postanowienia organ ten ma obowiązek wystąpić do organu 

właściwego do przyjęcia zgłoszenia o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w try

bie art. 33-36 i 38 u.o.p. (patrz rozdział U dział społeczeństw a w ocenie oddziaływ ania na 

środow isko), przekazując jednocześnie temu organowi raport o oddziaływaniu przedsię

wzięcia na obszar Natura 2000. Ten z kolei przekazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony
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środowiska zgłoszone przez społeczeństwo uwagi i wnioski oraz protokół z rozprawy admi

nistracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona. Regionalny dyrektor 

ochrony środowiska następnie rozpatruje uwagi i wnioski wniesione podczas procedury 

udziału społeczeństwa. Postanowienie RDOŚ wydaje w terminie 45 dni od dnia otrzymania 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Należy tutaj zaznaczyć, że 

jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsię

wzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar, organ właściwy do wydania 

decyzji, może odmówić zgody na realizację przedsięwzięcia (art. 98 u.o.o.ś.), o ile nie za

chodzą uprzednio cytowane przesłanki z art. 34 u.o.p. Zgodnie bowiem z cytowanym arty

kułem u.o.p. jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicz

nego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwią

zań alternatywnych, właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na 

obszarach morskich -  dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację 

planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru 

Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście na podstawie art. 27 ust. 3 pkt 1 u.o.p. Na

leży tutaj zaznaczyć, iż lista ta dotyczy proponowanych obszarów mających znaczenie dla 

Wspólnoty. Jednocześnie należy zapewnić, że zostanie zapewniona kompensacja przyrod

nicza, która jest niezbędna dla zachowania spójności i właściwego funkcjonowania sieci ob

szarów Natura 2000.

W art. 34 ust. 1 u.o.p. przewidziano zatem możliwość odstąpienia od generalnej reguły 

określonej w art. 33 ust. 1 cytowanej ustawy, jaką jest zakaz podejmowania działań mogą

cych w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin 

i zwierząt, a także negatywnie wpłynąć na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony 

obszar Natura 2000. Organ administracji może zezwolić na realizację planu lub przedsię

wzięcia, które może mieć negatywny wpływ na siedlisko przyrodnicze oraz gatunki roślin 

i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, gdy kumulatywnie 

spełnione zostaną przesłanki, tj.: brak jest rozwiązań alternatywnych, istnieją konieczne

http://lex.uwm.edu.pl/lex/index.rpc%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.791054:part=a34u1&full=1
http://lex.uwm.edu.pl/lex/index.rpc%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.791054:part=a33u1&full=1
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wymogi nadrzędnego interesu publicznego, a w jego ramach wymogi o charakterze spo

łecznym lub gospodarczym oraz jest możliwość wykonania kompensacji przyrodniczej93, 

zapewniającej lub przywracającej spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie może zatem 

uzyskać akceptację pomimo negatywnego wpływu na chronione siedliska i gatunki, pod 

warunkiem wykonania tzw. kompensacji przyrodniczej. Kompensacja obligatoryjnie musi 

być wykonana przed rozpoczęciem realizacji planu (programu) lub przedsięwzięcia, który 

spowoduje znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub 

jego integralność, pod rygorem określonym w art. 162 § 2 kodeksu postępowania admini

stracyjnego (kpa)94. Nie oznacza to jednak, że przeprowadzona kompensacja musi być efek

tywna już w momencie rozpoczęcia realizacji planu (programu) czy przedsięwzięcia, ponie

waż często może to być niemożliwe z uwagi na uwarunkowania biologiczne (np. w przy

padku konieczności odtworzenia siedliska leśnego). W tym miejscu należy wskazać, iż ko

nieczna jest kompensacja strat w gatunkach lub siedliskach Natura 2000, które to nie noszą 

znamion znacząco negatywnych (nie naruszają integralności obszaru)95. Działania kompen

sacyjne mogą być podejmowane zarówno w celu zminimalizowania przypuszczalnych strat, 

jak i p o st factum  w celu naprawienia wyrządzonych strat. W środowisku przyrodniczym 

dużą rolę może odgrywać in concreto również pora roku, w jakiej powinny być przeprowa

dzone działania kompensacyjne. Należy jednak mieć zawsze na uwadze elementy środowi

ska przyrodniczego, z powodu występowania których wyznaczono obszar Natura 2000. W 

ekstremalnych przypadkach może bowiem dochodzić do patologicznych sytuacji, gdy za

93 Kompensacja przyrodnicza jest zespołem działań obejmujących następujące działania: roboty budowlane, 
roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, które prowa
dzą do przywrócenia równowagi przyrodniczej. Należy tutaj także uwzględnić działania polegające na two
rzeniu skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wy
równanie szkód dokonanych w środowisku poprzez realizację przedsięwzięcia oraz zachowaniu walorów kra
jobrazowych (art. 3 pkt 8 poś).
94 R. Stankiewicz, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 966-971.
95 M. Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka, Prawo ochrony środowi
ska. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 68; zob. także: M. Szramka, E. Zębek, Ograni
czenia realizacji przedsięwzięć na obszarach Natura 2000, „Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 22, s. 195-206.
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proponowana forma kompensacji (np. nasadzenia drzew na obszarach łąkowych) doprowa

dzi do przyspieszenia degradacji środowiska przyrodniczego podlegającego ochronie96. Na 

przykład jeśli na obszarze Natura 2000 występuje siedlisko lub gatunek o znaczeniu priory

tetowym, można wydać odpowiednie zezwolenie wyłącznie w celu ochrony zdrowia i życia 

ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub uzyskania korzystnych efektów o 

pierwszoplanowym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego, albo -  gdy w grę wchodzi 

nadrzędny interes publiczny - po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej97.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Wymóg przeprowadzenia procedur oceny transgranicznej wynika przede wszystkim 

z umów międzynarodowych, tj. Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kon

tekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo z 1991 r.98 wraz z uzupełniającym ją tzw. 

Protokołem Kijowskim z 2003 r.99 oraz umowy dwustronnej pomiędzy Polską a RFN100. Pro

cedury te dotyczą możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej101. W prawodawstwie polskim kwe

stie dotyczące postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko zo

stały zawarte w dziale IV w art. 104-120 u.o.o.ś. Postępowanie takie przeprowadza się w 

razie stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek realizacji planowanych 

przedsięwzięć objętych decyzją środowiskową lub decyzjami wskazanymi w art. 72 ust. 1 

pkt 1, 10, 14 i 18 (patrz rozdział Inne decyzje adm inistracyjne następujące po  decyzji śro 

96 K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, wyd. II, lex nr 201334614 0, 
http://lex.uwm.edu.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false#content.rpc--ASK--nro=201334614&wersja=- 
1&reqId=135825528919263&class=CONTENT&loc=4&full=1&hId=6 (dostęp 5.03.2013).
97 E. Symonides, Ochrona przyrody, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 528.
98 Dz. U. z 1999 r., Nr 96, poz. 1110.
99 Protokół w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do Konwencji o ocenach oddziaływa
nia na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzony w Kijowie dnia 21 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1074).
100 Układ między Polską Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o podstawach normalizacji 
ich wzajemnych stosunków, podpisany w Warszawie dnia 7 grudnia 1970 r. w imieniu Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej (Dz. U. z 1972 r., Nr 24, poz. 168).
101 A. Ciechelska, op. cit., 83; M. Górski, Aktualne regulacje..., s. 66.

http://lex.uwm.edu.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false%23content.rpc--ASK--nro=201334614&wersja=-1&reqId=135825528919263&class=CONTENT&loc=4&full=1&hId=6
http://lex.uwm.edu.pl/lex/index.rpc?&fromHistory=false%23content.rpc--ASK--nro=201334614&wersja=-1&reqId=135825528919263&class=CONTENT&loc=4&full=1&hId=6
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dowiskow ej), jeśli w ramach postępowania w sprawie decyzji środowiskowej nie przepro

wadzono oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także podczas realizacji 

projektów polityk, strategii, planów lub programów (art. 104 ust. 1 u.o.o.ś.). Projektami 

wymagającymi przeprowadzenia takiej oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu 

art. 46 i 47 u.o.o.ś. są: (1) koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwa

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, plany zagospodarowania 

przestrzennego oraz strategia rozwoju regionalnego; (2) polityki, strategie, plany lub pro

gramy dotyczące przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, 

gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania te

renu, które są opracowywane lub przyjmowane przez organy administracji, a jednocześnie 

wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziały

wać na środowisko oraz (3) inne polityki, strategie, plany lub, których realizacja może spo

wodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio 

związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. Ponadto przepro

wadzenie przedmiotowej oceny jest wymagane w przypadku projektów innych dokumen

tów, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, organ opracowujący projekt dokumentu 

stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących zna

cząco oddziaływać na środowisko.

Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowa

dza się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może oddziaływać 

przedsięwzięcie (art. 104 ust. 2 u.o.o.ś.) lub w przypadku, gdy możliwe oddziaływanie po

chodzące spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej mogłoby ujawnić się na jej terytorium (art. 

105 u.o.o.ś.). Przepisy niniejszej ustawy stosuje się także w przypadku postępowania w spra

wie transgranicznego oddziaływania na środowisko prowadzonego z udziałem państw nie- 

będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, co wynika z umów międzynarodo

wych (art. 106 ust. 3 u.o.o.ś.).

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięć pochodzą

cych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia się następująco:
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1. Organ administracji przeprowadzający ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowi

sko, w przypadku stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko na skutek realizacji planowanego przedsięwzięcia jest zobligowany do:

1) wydania postanowienia o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko, ustalającego zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowa

dzenia tegoż postępowania oraz obowiązek sporządzenia tej dokumentacji przez wniosko

dawcę w języku państwa, na którego terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie;

2) niezwłocznego informowania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwo

ści transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i przeka

zania mu karty informacyjnej przedsięwzięcia;

3) przekazania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska:

a) wniosku o wydanie decyzji środowiskowej,

b) postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, włączając wymagane opinie wskazane w art. 64 ust. 1,

c) raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 108 ust. 1 u.o.o.ś.).

2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po uzyskaniu informacji o możliwym trans- 

granicznym oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia powinien nie

zwłocznie powiadomić o tym państwo, na którego terytorium przedsięwzięcie to może od

działywać. Jego obowiązkiem jest także poinformowanie o decyzji, która ma być dla tego 

przedsięwzięcia wydana i o organie właściwym do jej wydania oraz załączenie karty infor

macyjnej przedsięwzięcia. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w owym powiadomie

niu o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko ma obowiązek zapropono

wać termin na odpowiedź, a także pozyskać informację czy dane państwo jest zaintereso

wane uczestnictwem w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na śr o- 

dowisko. Jeżeli państwo powiadomi, że jest zainteresowane uczestnictwem w postępowaniu 

w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska jest zobligowany do:
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1) przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w porozumieniu 

z organem administracji, uzgodnienia z tym państwem terminów etapów postępowania, 

uwzględniając przy tym konieczność zapewnienia możliwości udziału właściwych organów 

oraz społeczeństwa tego państwa w tym postępowaniu;

2) przekazania temu państwu niezbędnej przedmiotowej dokumentacji (art. 109 u.o.o.ś.).

3. Organ administracji przeprowadzający ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowi

sko ma obowiązek za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, prze

prowadzenia konsultacji z państwem, na którego terytorium może oddziaływać przedsię

wzięcie. Konsultacje te dotyczą środków eliminowania lub ograniczania transgranicznego 

oddziaływania na środowisko (art. 110 u.o.o.ś.).

4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska następnie jest zobligowany do przekazania, 

bez zbędnej zwłoki, państwu uczestniczącemu w postępowaniu w sprawie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko uprzednio wskazaną decyzję (art. 104 ust. 1 pkt 1). Przedmio

towa decyzja powinna być przetłumaczona przez wnioskodawcę na język strony narażonej 

w sposób umożliwiający drugiemu państwu zapoznanie się z tą decyzją, w której powinien 

być podany sposób w jakim zostały rozpatrzone i uwzględnione uwagi przy wydawaniu 

decyzji.

Natomiast procedura postępowania w przypadku oddziaływania pochodzącego z za

granicy przedstawia się następująco:

1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po otrzymaniu dokumentów zawierających 

informacje o: (a) przedsięwzięciu podejmowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Pol

skiej, którego realizacja może oddziaływać na środowisko na jej terytorium oraz (b) projek

cie dokumentu opracowywanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego skutki 

realizacji mogą oddziaływać na środowisko na jej terytorium, powinien niezwłocznie prze

kazać te dokumenty regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwemu ze 

względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko (art. 118 

u.o.o.ś.).
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2. Po stwierdzeniu zasadności przystąpienia do postępowania dotyczącego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko regionalny dyrektor ochrony środowiska ma obowiązek nie

zwłocznego poinformowania o tym fakcie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i 

po przystąpieniu do postępowania wyłożenia w/w dokumentów do wglądu w języku pol

skim, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do analizy oddziaływania przedsięwzięcia albo 

skutków realizacji dokumentu na środowisko.

3. Regionalny dyrektor ochrony środowiska następnie powinien przygotować i przedłożyć 

Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska projekt stanowiska dotyczącego przedsię

wzięcia albo projektu dokumentu, których realizacja może oddziaływać na środowisko na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest zobligowany do powiadomienia państwa 

podejmującego przedsięwzięcie albo opracowujące projekt dokumentu, których realizacja 

może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o stanowisku 

dotyczącym odpowiednio tego przedsięwzięcia albo dokumentu (art. 119 u.o.o.ś.).

5. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, niezwłocznie po otrzymaniu od państwa po

dejmującego przedsięwzięcie albo opracowującego projekt dokumentu, których realizacja 

może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji w spra

wie tego przedsięwzięcia lub przyjętego już dokumentu, powinien powiadomić o tym fakcie 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego ze względu na obszar możliwego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Regionalny dyrektor ochrony środowiska ma obowiązek podania do publicznej wiado

mości informacji odpowiednio o decyzji albo dokumentacji i o możliwościach zapoznania 

się z ich treścią (art. 120 u.o.o.ś.).

Udział społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko

Społeczna świadomość problemów ochrony środowiska odgrywa bardzo istotną rolę 

w procesie podejmowania decyzji dotyczących realizacji przedsięwzięć. Dlatego kluczową
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rolę w unikaniu, czy przynajmniej minimalizowaniu konfliktów ma przekazanie społeczeń

stwu pełnych i dokładnych informacji o planowanym przedsięwzięciu102. Procedura oceny 

oddziaływania na środowisko wymaga również udziału społeczeństwa. Udział społeczeń

stwa zapewnia demokratyzację procesu decyzyjnego, lepsze realizowanie celów zrównowa

żonego rozwoju oraz uwzględnienie interesu wszystkich interesariuszy103. Obowiązek prze

prowadzenia procedury udziału społeczeństwa, w tym podania do publicznej wiadomości 

informacji o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz przedmiotową 

dokumentacją, spoczywa na organie wydającym decyzję środowiskową dla przedsięwzięć, 

które znacząco oddziałują na środowisko, szczególnie I grupy. W tym zakresie mają zasto

sowanie przepisy rozdziału 2 u.o.o.ś, szczegółowo określające uprawnienia społeczeństwa 

w tej procedurze. Organ ma obowiązek podać do publicznej wiadomości informacje o przy

stąpieniu do przeprowadzenia OOŚ, wszczęciu postępowania, przedmiocie decyzji, orga

nach wydających, opiniujących i uzgadniających decyzje, a także możliwościach zapozna

nia się z dokumentacją oraz o możliwościach składania uwag i wniosków104.

W przypadku ustawowego wymogu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa 

przy przyjmowaniu różnego rodzaju dokumentów (w analizowanym przypadku dotyczy 

OOŚ), zgodnie z art. 30 u.o.o.ś. organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opra

cowania projektów dokumentów, mają obowiązek zapewnienia możliwości udziału społe

czeństwa. Należy tutaj nadmienić, iż udział społeczeństwa powinien być zapewniony jesz

cze przed wydaniem tych decyzji lub tych dokumentów lub ich zmianą. Każdy ma prawo 

składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 

u.o.o.ś.). Owa procedura składa się zasadniczo z 3 etapów.

I. Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy 

do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, jest zobowiązany do podania do publicznej wia

domości informacji z zakresu:

1) przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

2) wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie;

102 B. Wiszniewska, J. A. Farr, J. Jendrośka, op. cit., s. 14.
103 A. Ciechelska, op. cit., s. 48-49; zob. także: E. Zębek E., Ocena oddziaływania na środowisko. .., s. 179.
104 Z. Kasztelewicz, M. Ptak, op. cit., s. 68.
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3) przedmiotu decyzji, która ma być wydana w sprawie;

4) organu właściwego do wydania decyzji oraz organów właściwych do wydania opinii i 

dokonania uzgodnień;

5) możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, podając przy tym miejsce 

wyłożenia tej dokumentacji do wglądu;

6) możliwości składania uwag i wniosków; podając sposób i miejsce składania uwag i wnio

sków, jednocześnie ze wskazaniem 30-dniowego terminu ich składania;

8) organu właściwego do rozpatrzenia uwag i wniosków;

9) terminu i miejsca publicznej rozprawy administracyjnej dla społeczeństwa, jeśli istnieje 

obowiązek jej przeprowadzenia;

10) postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w przypadku 

jego przeprowadzenia (art. 33 u.o.o.ś.).

Należy tutaj zaznaczyć, iż zgodnie z art. 34 u.o.o.ś. uwagi i wnioski mogą być wnoszone w 

trzech formach: (1) w formie pisemnej; (2) ustnie do protokołu oraz (3) za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.

II. Organ prowadzący postępowanie ma obowiązek:

1) rozpatrzenia uwag i wniosków;

2) podania informacji o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o sposobie rozpatrywa

nia uwag, które były wzięte pod uwagę oraz zakresie uwzględnionych uwag i wniosków 

zgłoszonych w procedurze udziału społeczeństwa w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od 

wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 37 

u.o.o.ś.).

III. Organ właściwy do wydania decyzji jest zobligowany do podania do publicznej wiado

mości informacji o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią (art. 38 

u.o.o.ś.).

Należy tutaj podkreślić, że podanie informacji do publicznej wiadomości następuje 

poprzez: (a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej przez or
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gan właściwy w sprawie, (b) ogłoszenie informacji w siedzibie organu właściwego w spra

wie, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz (c) ogłoszenie informacji w postaci obwieszczenia 

w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia, natomiast w przy

padku projektu dokumentu, który wymaga udziału społeczeństwa -  w prasie o odpowied

nim do rodzaju dokumentu zasięgu. Jednakże w przypadku, gdy siedziba organu właściwego 

w sprawie mieści się na terenie innej gminy niż gmina właściwa miejscowo ze względu na 

przedmiot postępowania, podanie informacji do publicznej wiadomości następuje także 

przez ogłoszenie w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejsco

wościach właściwych ze względu na przedmiot postępowania (art. 3 pkt 11 u.o.o.ś.).

Podsumowując można stwierdzić, iż udział społeczeństwa w procesie podejmowania 

decyzji przynosi korzyść wszystkim uczestnikom postępowania, przede wszystkim orga

nom administracji prowadzącym postępowanie, bowiem przyczynia się to do lepszego po

znania oczekiwań i postaw społeczeństwa, jak również zrozumienia przez społeczeństwo 

uwarunkowań związanych z procesem podejmowania decyzji. Ponadto uwagi i wnioski 

wnoszone przez społeczeństwo mogą być przydatne do wskazania istotnych zagadnień 

związanych ze środowiskiem, które mogłyby być zauważone dopiero na późniejszym etapie 

realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia105. Należy tutaj dodać, że wcześniejsze zaplanowanie 

wszystkich rozwiązań kompleksowo chroniących środowisko jest bardzo istotne z punktu 

widzenia ograniczenia negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na poszczególne zasoby 

środowiska, w tym zdrowie i życie ludzi, będących w zasięgu negatywnego oddziaływania 

tegoż przedsięwzięcia.

Inne decyzje administracyjne następujące po decyzji środowiskowej

Realizacja przedsięwzięć jest najczęściej uzależniona od uzyskania odpowiedniej de

cyzji, która z jednej strony zezwala na podjęcie określonych działań, a z drugiej określa 

warunki jej prowadzenia, określane wspólnym mianem decyzji inwestycyjnych106.

105 B. Wiszniewska, J. A. Farr, J. Jendrośka, op. cit., s. 15.
106 G. Dobrowolski, op. cit., s. 116.
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Katalog decyzji administracyjnych następujących po uzyskaniu decyzji środowisko

wej ustawodawca zawarł w art. 72 u.o.o.ś. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko

waniach po pierwsze następuje przed uzyskaniem decyzji z zakresu prawa budowlanego z 

1994 r.107, zezwalających na budowę, zatwierdzających projekt budowlany, zezwalających 

na wznowienie robót budowlanych, a także na rozbiórkę obiektów jądrowych. Kolejną de

cyzją administracyjną jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ure

gulowana przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.108 

Następne decyzje są związane z wszelką działalnością w zakresie eksploatacji kopalin okre

ślone w prawie geologicznym i górniczym z 2011 r.109 Ustawodawca w tym przypadku na 

pierwszym miejscu wymienia koncesje w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania kom

pleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, pod

ziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpa

dów oraz podziemnego składowanie dwutlenku węgla. Kolejną decyzją w tym zakresie jest 

decyzja zatwierdzająca plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z po

szukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów, a także decyzja inwestycyjna mająca 

na celu wykonywanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz 

wydobywanie węglowodorów ze złoża. Następnie wskazano decyzję zatwierdzającą plan 

ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub 

rozpoznawanie złoża kopaliny oraz decyzję określającą szczegółowe warunki wydobywania 

kopaliny.

Kolejne decyzje wymagające uprzedniego uzyskania decyzji środowiskowej są zwią

zane z bezpośrednim użytkowaniem zasobów środowiska, tj. wód, gruntów i lasów. W 

pierwszym przypadku dotyczy to pozwolenia wodnoprawnego wymaganego na regulację 

wód, wykonanie urządzeń wodnych oraz wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz 

innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód uregulowanych przepisami 

prawa wodnego z 2001 r.110 W odniesieniu do gruntów ustawodawca wymienia decyzję o

107 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332.
108 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.
109 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, 1991 ze zm.
110 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121.
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zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, wydawaną na mocy przepisów 

ustawy o scalaniu i wymianie gruntów z 1982 r. m , natomiast w zakresie zasobów leśnych 

- decyzję o zmianie lasu na użytek rolny, która jest wydawana na podstawie ustawy o lasach 

z 1991 r.111 112 Kolejne decyzje administracyjne dotyczą infrastruktury drogowej z zakresu ze

zwolenia na realizację inwestycji drogowej (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z 2003 r.113); ustalenia lokalizacji linii 

kolejowej (ustawa o transporcie kolejowym z 2003 r.114); ustalenia lokalizacji przedsięwzięć 

Euro 2012 (ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012 z 2007 r.115); zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska 

użytku publicznego uregulowanego przepisami ustawy o szczególnych zasadach przygoto

wania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego z 2009 r.116; zezwolenia 

na założenie lotniska na mocy przepisów prawa lotniczego z 2002 r.117; ustalenia lokalizacji 

inwestycji w zakresie terminalu (ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfika- 

cyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu z 2009 r.118); a także ustalenia lokalizacji 

regionalnej sieci szerokopasmowej, która jest wydawana na podstawie ustawy o wspieraniu 

rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z 2010 r.119. Następne decyzje są związane ze 

szczególnymi obiektami budowlanymi. W tym przypadku należy wskazać: (a) decyzję o 

zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych uregulo

waną przepisami ustawy o odpadach wydobywczych z 2008 r.120; (b) decyzję zezwalającą na 

realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygoto

wania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z 2010 r.; (c) de

cyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz

111 t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 349.
112 t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 788.
113 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496.
114 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 ze zm.
115 t.j. Dz. U. z 2010 r., poz. 133 ze zm.
116 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1122.
117 t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 959, 1089.
118 t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1501 ze zm.
119 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1537, 1902, 2003.
120 t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1101.
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inwestycji towarzyszącej, które są wydawane na podstawie ustawy o przygotowaniu i rea

lizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących 

z 2011 r.; (d) zezwolenie na budowę obiektu jądrowego oraz na budowę składowiska odpa

dów promieniotwórczych, uregulowanych przepisami prawa atomowego z 2000 r.121; (e) 

zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów (ustawa o odpadach z 2012 r.)122; a także 

decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wyda

wanej na podstawie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakre

sie sieci przesyłowych z 2015 r. (art. 72 u.o.o.ś.).

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed doko

naniem zgłoszenia budowy lub wykonaniem robót budowlanych oraz zgłoszeniem zmiany 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wskazanych w prawie budow

lanym z 1994 r. Ustawodawca także uwzględnił wyjątki, w których nie jest wymagane uzy

skanie decyzji środowiskowej, jeśli jej wydanie miałoby niekorzystny wpływ na cele wy

szczególnione w art. 72 ust. 8 u.o.o.ś. Dotyczy to planowanych przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, których wyłącznym celem jest obronność i bezpie

czeństwo państwa lub prowadzenie działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa 

cywilnego w związku z przeciwdziałaniem lub usunięciem bezpośredniego zagrożenia dla 

ludności. Konieczność realizacji takiego przedsięwzięcia wymaga jedynie zgłoszenia regio

nalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.

Przedstawiony powyżej katalog decyzji inwestycyjnych ma charakter zamknięty tzn. 

jeżeli realizacja przedsięwzięcia będzie wymagać innej niż wymienione decyzji, wówczas 

uzyskanie decyzji środowiskowej nie będzie konieczne123.

121 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 576, 935.
122 t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1987, 1954.
123 G. Dobrowolski, op. cit., s. 135.
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Organy kompetentne do wydania decyzji środowiskowych

W prawodawstwie polskim funkcjonuje wiele organów administracyjnych ochrony 

środowiska, które są władne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na

leży tutaj podkreślić, iż organy administracji zostały określone w art. 5 pkt 9 u.o.o.ś. Do nich 

należą: ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, działające w 

ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, organy jedno

stek samorządu terytorialnego, a także inne podmioty wykonujące zadania publiczne doty

czące środowiska i jego ochrony.

W przypadku decyzji środowiskowych organami właściwymi do wydania tejże decy

zji są regionalni dyrektor ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 

starosta, Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz wójt, burmistrz lub pre

zydent miasta (art. 75 ust. 1 u.o.o.ś.). Zasadniczo regionalny dyrektor ochrony środowiska 

jest władny do wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć mogących zawsze zna

cząco oddziaływać na środowisko czyli przedsięwzięć I grupy, z wyszczególnieniem ich za

kresu na przedsięwzięcia związane z drogami, liniami kolejowymi, napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi, instalacjami do przesyłu ropy naftowej, produktami naftowymi, 

substancjami chemicznymi lub gazami, sztucznymi zbiornikami wodnymi, obiektami ją

drowymi oraz składowiskami odpadów promieniotwórczych. Ponadto RDOŚ jest organem 

kompetentnym do wydania niniejszej decyzji dla przedsięwzięć realizowanych na terenach 

zamkniętych124, obszarach morskich, a także w przypadku zmiany lasu, niestanowiącego 

własności Skarbu Państwa czyli lasu prywatnego, na użytek rolny. Kolejne przedsięwzięcia 

wymagające uzyskania decyzji środowiskowej od RDOŚ dotyczą przedsięwzięć związanych 

z: (1) realizacją inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, uregulowanych przepi

sami ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lot

nisk użytku publicznego z 2009 r.125; (2) inwestycjami w zakresie terminalu; (3) inwesty

124 Zgodnie z art. 3 pkt 40 poś terenem zamkniętym jest teren, a w szczególnych przypadkach obiekt 
budowlany lub jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych oraz wyznaczony w sposób określony 
w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. -  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.).
125 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1122.
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cjami dotyczącymi regionalnych sieci szerokopasmowych; (4) przedsięwzięciami polegają

cymi na realizacji inwestycji z zakresu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do 

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych z 2010 r.126; (5) przedsię

wzięciami polegającymi na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydoby

waniu kopalin ze złóż prowadzonych na podstawie koncesji uregulowanych przepisami z 

art. 10 ust. 1 prawa geologicznego i górniczego z 2011 r.127; (6) napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub stacjami elektroenergetycznymi będącymi przedsięwzięciami I 

lub II grupy wskazanymi w załączniku do ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicz

nych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych z 2015 r.128; (7) przedsięwzięciami polegają

cymi na zmianie lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny, kiedy wnio

skodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego, a organem wykonawczym jest organ 

właściwy do wydania decyzji środowiskowej lub podmiot od niej zależny zgodnie z art. 24m 

ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r.129; (8) przedsięwzięciami polegającymi na 

scalaniu, wymianie lub podziałem gruntów, jeśli wnioskodawcą jest jednostka organiza

cyjna Lasów Państwowych; (9) inwestycjami towarzyszącymi wskazanymi w ustawie o 

przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwe

stycji towarzyszących z 2011 r.130; (10) przedsięwzięciami, w odniesieniu do których wnie

siono sprzeciw z art. 72 ust. 10 i dotyczących sytuacji, kiedy do realizacji przedsięwzięcia 

można przystąpić, jeśli w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia RDOŚ 

nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji; (11) przedsięwzięciami polegającymi na zmianie lub 

rozbudowie przedsięwzięć, dla których do wydania decyzji środowiskowej właściwy był 

regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz (12) elektrowniami wiatrowymi, uregulowa

nych w art. 2 pkt 1 ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 r.131 

Natomiast Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje decyzję środowiskową w od

niesieniu do inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej określonych w

126 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1377, 1381.
127 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, 1991 ze zm.
128 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1812.
129 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.
130 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 552.
131 t.j Dz. U., poz. 961.
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ustawie o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej 

oraz inwestycji towarzyszących z 2011 r.132 Starosta zaś jest władny do wydania przedmio

towej decyzji w zakresie scalania, wymiany lub podziału gruntów, Dyrektor regionalnej 

dyrekcji Lasów Państwowych w przypadku zmiany lasu na użytek rolny dla lasów stano

wiących własność Skarbu Państwa, a wójt, burmistrz, prezydent miasta dla pozostałych 

przedsięwzięć.

Podsumowując, można stwierdzić, iż regionalny dyrektor ochrony środowiska jest 

kompetentny do wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji o charakterze liniowym, 

przekraczającym często swym zasięgiem nie tylko obszar pojedynczej gminy, ale również 

powiatu czy województwa. Ponadto RDOŚ wydaje także przedmiotowe decyzje dla przed

sięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, które zgodnie z art. 2 pkt 9 prawa geo

dezyjnego i kartograficznego z 1989 r. 133 są terenami o charakterze zastrzeżonym ze 

względu na obronność i bezpieczeństwo, określone przez właściwych ministrów i kierow

ników urzędów centralnych. Natomiast kompetencje starosty są bardzo wąskie i dotyczą 

jedynie scalania, wymiany i podziału gruntów134.

Podsumowanie

Decyzje środowiskowe i system ocen oddziaływania na środowisko są bardzo istotne 

dla ochrony zasobów środowiska przed ich nadmierną eksploatacją i zanieczyszczeniem w 

trakcie realizacji przedsięwzięcia. Szczególnie uciążliwe dla środowiska są przedsięwzięcia 

mogące znacząco oddziaływać na środowisko powodujące skażenie wód, gleby, powietrza 

oraz innych elementów środowiska, co negatywnie wpływa na zdrowie i życie ludzi. In

strumentem zapobiegającym takiemu stanu rzeczy właśnie są decyzje środowiskowe, szcze

gólnie w formie obowiązku ich uzyskania już na etapie planowania, a dla tych najbardziej 

uciążliwych przedsięwzięć czyli I grupy - wymóg sporządzenia oceny oddziaływania na 

środowiska, która szczegółowo określa negatywny wpływ przedsięwzięcia na poszczególne

132 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 552.
133 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629.
134 G. Dobrowolski, op. cit, s. 145.
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zasoby środowiska, nie tylko o zasięgu lokalnym, ale także na kraje sąsiednie w postaci 

transgranicznych OOŚ. Ma to duże znaczenie w wywiązywaniu się Polski z umów między

narodowych i umów dobrosąsiedzkich w zakresie ochrony środowiska. System OOŚ po

zwala również na ochronę środowiska przyrodniczego o zasięgu unijnym, szczególnie ob

szarów Natura 2000 w postaci oceny habitatowej, która przyczynia się do zachowania form 

cennych przyrodniczo, w tym przypadku gatunków roślin i zwierząt (szczególnie ptactwa), 

siedlisk przyrodniczych oraz integralności tych obszarów. Co ważne dotyczy nie tylko 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ale też tych dla których nie 

ma nawet wymogu uzyskania decyzji środowiskowych. System OOŚ uwzględnia także 

prawa obywatela w ochronie środowiska, co wynika z obowiązku organizacji debaty przy 

udziale społeczeństwa przy podejmowaniu decyzji środowiskowych, ale także przyjęcia 

projektu OOŚ, co jest podstawowym przejawem demokracji ustanowionym już w konsty

tucji RP. Można więc uznać, że decyzje środowiskowe i system OOŚ pełnią funkcję regla- 

mentacyjno-ochronną w ochronie środowiska. Reglamentacja wynika z ograniczenia bar

dzo uciążliwej dla elementów środowiska działalności gospodarczej, szczególnie na obsza

rach cennych przyrodniczo np. obszary Natura 2000, realizując tutaj zasadę prewencji i 

przezorności. Zgodnie bowiem z art. 6 poś kto podejmuje działalność mogącą negatywnie 

oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. Nato

miast kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest 

jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie 

możliwe środki zapobiegawcze. Zasady te nakazują więc podejmowanie środków ochron

nych nawet w przypadku, gdy wpływ danego przedsięwzięcia jest jeszcze do końca niezba

dany, co w pewnym sensie zapewniają oceny oddziaływań na środowisko. W ten sposób 

realizowana jest jednocześnie ochrona zasobów środowiska, nie tylko tych przekształco

nych antropogenicznie, ale również naturalnych czyli przyrodniczych, co pozwala na za

chowanie ich w stanie naturalnym i niezmienionym czyli naszego dziedzictwa przyrodni

czego.
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Pozwolenia

Podstawowe zasady i rodzaje pozwoleń emisyjnych związanych z korzysta

niem ze środowiska

W każdym państwie ważnym elementem jest rozwój gospodarczy. Jednakże nie zaw

sze odbywa się on w sposób nieograniczony i dowolny. O ograniczeniach działalności go

spodarczej można mówić wtedy, gdy jej podejmowanie jest związane z obowiązkiem uzy

skania odpowiedniego pozwolenia lub koncesji od władzy publicznej. Ustanowienie obo

wiązku uzyskania pozwolenia na prowadzenie danej działalności wiąże się z koniecznością 

sprawdzenia przez właściwy organ administracji publicznej, czy ubiegający się o uzyskanie 

pozwolenia spełnia warunki, które dotyczą wykonywania danego rodzaju działalności135. 

Zasady te dotyczą również użytkowania zasobów środowiska. Dostęp do zasobów środowi

ska jest najczęściej regulowany metodami administracyjnymi -  poprzez wyznaczanie limi

tów na korzystanie za środowiska i przekazywanie tych limitów w formie pozwoleń pod

miotom136. Pozwolenie to rodzaj aktu administracyjnego, który uprawnia jego adresata do 

prowadzenia określonej działalności gospodarczej, dokonania określonej czynności bądź też 

do używania określonego sprzętu lub urządzenia. Pozwolenia są wydawane w wyniku 

sprawdzenia możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez danego przedsię

biorcę, który spełnia określone prawem warunki wykonywania tej działalności. Warunki 

te odnoszą się do ochrony życia i zdrowia ludzkiego, ochrony środowiska, bezpieczeństwa 

i porządku publicznego czy zobowiązań międzynarodowych. Wymóg uzyskania pozwoleń 

na poszczególne rodzaje działalności gospodarczej określają odrębne ustawy, w sposób zróż

nicowany, odpowiednio do specyfiki gospodarczej, której dotyczą137. Przepisy regulujące

135 C. Kosikowski, Polskie publiczne praw o gospodarcze, LexisNexis, Warszawa 2002, s. 156; zob. więcej: C. 
Kosikowski, Nowe prawo działalności gospodarczej, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2014.
136 A. Graczyk, Mechanizmy rynkowe w ochronie środowiska jako czynnik zrównoważonego rozwoju. „Pro
blemy Ekorozwoju -  Problems of Sustainable Development” 2009, nr 4(1), s. 99-108.
137 C. Kosikowski, Polskie publiczne p raw o .., s. 162; zob. także: E. Zębek, M. Szwejkowska, Pozwolenia i  
koncesje jako prawne instrumenty ochrony zasobów środowiska naturalnego. „Prawo i Środowisko” 2007, nr 
4(52), s. 65-79.
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wydawanie pozwoleń należą do tzw. prawa emisyjnego, czyli przepisów mających na celu 

ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom zo

stało uregulowane w tytule III ustawy poś138, które zawierają zarówno ogólne postanowie

nia dotyczące ochrony wszystkich elementów środowiska (pozwolenia zintegrowane), jak 

i bardziej szczegółowe rozwiązania dotyczące ochrony w ujęciu sektorowym. Celem prawa 

emisyjnego jest skonstruowanie ogólnych wymagań dotyczących emisji czyli wprowadza

nych do środowiska substancji lub energii, w taki sposób, aby emisje te nie były szkodliwe, 

a więc nie miały charakteru zanieczyszczenia. Zasadą jest bowiem założenie, że emisja jest 

odprowadzaniem dozwolonym (legalnym), zanieczyszczenia zaś to emisja kwalifikowana, 

powodująca określone negatywne konsekwencje, która nie powinna mieć miejsca, ponie

waż jest niedozwolona czyli nielegalna. W związku z tym przeciwdziałanie zanieczyszcze

niom powinno polegać na zapobieganiu, ograniczaniu lub zakazie wprowadzania do środo

wiska substancji lub energii, głównym zaś celem takich działań jest przestrzeganie standar

dów jakości środowiska. Należy tutaj zaznaczyć, iż z obowiązku przestrzegania tych zasad 

nie zwalnia zastosowanie odpowiedniej technologii ani stosowanie się do standardów emi

syjnych139.

W prawie ochrony środowiska funkcjonuje instytucja pozwolenia emisyjnego wyma

ganego na szczególne korzystanie ze środowiska, czyli wykraczające poza ramy korzystania 

powszechnego i zwykłego. W myśl art. 4 poś powszechne korzystanie ze środowiska przy

sługuje z mocy ustawy każdemu i obejmuje korzystanie ze środowiska, jednakże bez użycia 

instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego, w tym 

wypoczynku oraz uprawiania sportu. Korzystanie powszechne zakresem swoim obejmuje 

także wprowadzania do środowiska substancji lub energii oraz innych niż w/w rodzajów 

powszechnego korzystania z wód w rozumieniu prawa wodnego z 2001 r.140 Zwykłym ko

138 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, 785, 898, 
1089).
139 J. Jendrośka (red.), M. Bar, M. Górski, Pozwolenia zintegrowane w polskim praw ie wspólnotowym, 
Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2003, s. 4-5.
140 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121.
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rzystaniem ze środowiska jest zaś korzystanie wykraczające poza ramy korzystania po

wszechnego, co do którego ustawa nie wprowadza obowiązku uzyskania pozwolenia, oraz 

zwykłe korzystanie z wody w rozumieniu przepisów prawa wodnego (patrz rozdział Po

zwolenie wodnoprawne). Korzystanie ze środowiska wykraczające więc poza ramy korzy

stania powszechnego może być, w drodze ustawy, obwarowane obowiązkiem uzyskania 

pozwolenia, ustalającego w szczególności zakres i warunki tego korzystania, wydanego 

przez właściwy organ ochrony środowiska.

Pozwolenie emisyjne jest decyzją administracyjną, wydawaną w trybie regulowanym 

przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Jest ono związane z eksploatacją in

stalacji, czyli urządzenia technicznego lub zespołu urządzeń i dotyczy emisji, czyli wpro

wadzania bezpośrednio lub pośrednio do powietrza, wody, gleby lub ziemi, określonej sub

stancji lub energii. Pojęcie instalacji dość obszernie zdefiniowano w art. 3 pkt 6 poś. Insta

lacją są bowiem: (a) stacjonarne urządzenia techniczne; (b) zespoły stacjonarnych urządzeń 

technicznych powiązanych technologicznie, w przypadku kiedy tytułem prawnym dyspo

nuje ten sam podmiot i są zlokalizowane na terenie jednego zakładu lub (c) budowle niebę- 

dące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, jeśli ich eksploatacja może powodować 

emisję. Należy tutaj zaznaczyć, iż ustawodawca wprowadził wymóg odpowiedniego eksplo

atowania instalacji z wyszczególnieniem zasad ochrony środowiska, już w definicji prowa

dzącego instalację. Zatem prowadzący instalację jest podmiotem uprawnionym na podsta

wie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z 

wymaganiami i zasadami ochrony środowiska (art. 3 pkt 31 poś). Ponadto w ramach eks

ploatacji instalacji lub urządzenia należy tak użytkować instalacje lub urządzenia aby utrzy

mywać je w sprawności (art. 3 pkt 3 poś). Wymogi dotyczące technologii zostały zawarte w 

art. 143 poś, zgodnie z którym technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmie

nianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wiele rygorystycz

nych wymagań. Wymagania te dotyczą m.in. stosowania substancji o małym potencjale za

grożenia; efektywnego wytwarzania oraz wykorzystania energii; zapewnienia racjonalnego 

zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw; stosowania technologii bezod- 

padowych i małoodpadowych oraz możliwości odzysku powstających odpadów; rodzaju,
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zasięgu oraz wielkości emisji; wykorzystywania porównywalnych procesów i metod, które 

zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej oraz postępu naukowo-technicznego. 

Ponadto eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości 

środowiska (art. 144 ust. 1 poś). Z eksploatacją instalacji związane są także emisje będące 

substancjami lub energiami, tj. ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne, które 

w wyniku działalności człowieka są wprowadzane do powietrza, wody, gleby lub ziemi w 

sposób bezpośredni lub pośredni (art. 3 pkt 4 poś). Ważne jest również określenie wielkości 

emisji pochodzących z eksploatacji instalacji. Dotyczy to rodzaju i ilości wprowadzanych 

substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomów substancji lub ener

gii, znajdujących się w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych 

odpadach (art. 3 pkt 43 poś).

Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii zostały uregulo

wane w Dziale IV ustawy poś. Eksploatacja instalacji bowiem powodująca: (1) wprowadza

nie gazów lub pyłów do powietrza, (2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi lub (3) 

wytwarzanie odpadów jest dozwolona tylko po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wy

magane (art. 180 poś). Zgodnie z art. 184 ust. 1 poś pozwolenie jest wydawane na wniosek 

prowadzącego instalację. Ustawodawca jednakże wprowadził tutaj zastrzeżenia przywołu

jąc art. 183b, art. 189, art. 191a i art. 217. Zastrzeżenia te dotyczą następujących podmiotów:

(1) prowadzącego oznaczone części instalacji, ponieważ można je objąć jednym pozwole

niem; w takim przypadku należy wystąpić ze wspólnym wnioskiem o udzielenie po

zwolenia, przy wskazaniu jednego z tych podmiotów jako głównego prowadzącego lub 

określając szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eks

ploatację instalacji zgodnych z przepisami ochrony środowiska (art. 183b);

(2) podmiotu, który staje się prowadzącym instalację lub jej oznaczoną częścią, ponieważ 

w takiej sytuacji przejmuje on prawa i obowiązki, które wynikają z pozwoleń dotyczą

cych tej instalacji lub jej oznaczonej części i wtedy powinien niezwłocznie wystąpić z 

wnioskiem o zmianę pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację (art. 

189 ust. 1);

(3) podmiotu, który podjął realizację nowej instalacji (art. 191a);
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(4) prowadzącego instalację z zakresu pozwolenia zintegrowanego, bowiem celem jest 

ujednolicenie tekstu obowiązującego pozwolenia, przy uwzględnieniu wszystkich 

zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydania (art. 217 ust. 1).

Podstawowe dane, które powinny być uwzględnione we wniosku o wydanie pozwo

lenia zostały określone w art. 184 ust. 2 poś. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien bo

wiem zawierać przede wszystkim dane informacyjne, tj. oznaczenie prowadzącego instala

cję, jego adresu zamieszkania lub siedziby, a w przypadku określonym w/w art. 183b należy 

wyznaczyć głównego prowadzącego instalację lub określić zakres odpowiedzialności po

szczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z 

przepisami ochrony środowiska. Ponadto w tej części wniosku należy wskazać adres za

kładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji, informację o tytule praw

nym do instalacji, a także informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i tech

nologiach oraz scharakteryzować techniczne źródła powstawania i miejsca emisji. Następ

nie we wniosku należy zawrzeć informacje bezpośrednio już związane z instalacją, tj. ocenę 

stanu technicznego instalacji, informacje o rodzaju prowadzonej działalności oraz opis za

kładanych wariantów funkcjonowania przedmiotowej instalacji. Poza tymi danymi tech

nicznymi należy dołączyć blokowy (ogólny) schemat technologiczny z uwzględnieniem bi

lansu masowego i rodzajów wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z 

punktu widzenia wymagań ochrony środowiska. Należy również podać informację o ener

gii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację, wielkościach i źródłach powstawa

nia albo miejsca aktualnych i proponowanych emisji podczas normalnej eksploatacji insta

lacji, a także w warunkach odbiegających od normalnych, zwłaszcza dotyczy to rozruchu i 

wyłączenia. Następnie należy wskazać warunki lub parametry, które charakteryzują pracę 

instalacji i określają moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania in

stalacji. Kolejne informacje techniczne dotyczą: (a) planowanych okresów funkcjonowania 

instalacji w warunkach odbiegających od normalnych; (b) istniejących lub przewidywa

nych oddziaływań emisji na środowisko; (c) wyników pomiarów wielkości emisji z instala

cji, jeśli ich przeprowadzenie było wymagane; (d) zmian wielkości emisji, jeśli nastąpiły po 

uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji oraz (e) proponowanych działań, przy
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uwzględnieniu środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie 

emisji, a w przypadku kiedy działania te mają być realizowane w okresie, na który ma być 

wydane pozwolenie należy wskazać proponowany termin zakończenia tych działań. Po

nadto wniosek powinien zawierać proponowane procedury monitorowania procesów tech

nologicznych, które są istotne ze względu na wymagania ochrony środowiska, a zwłaszcza 

pomiary lub ewidencjonowanie wielkości emisji. Kolejne informacje we wniosku są w for

mie deklaracji. Dotyczy to następujących aspektów: (a) terminu i sposobu zakończenia eks

ploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzających zagrożenia dla środowiska, w 

przypadku gdy zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie obowiązywania wy

danego pozwolenia; (b) łącznego czasu dalszej eksploatacji instalacji, jeśli ma on wpływać 

na określenie wymagań ochrony środowiska oraz sposobu dokumentowania czasu tej eks

ploatacji oraz (c) terminu oddania instalacji do eksploatacji w przypadku wskazanym w art. 

191a. Na końcu wniosku należy wskazać czas, na jaki ma być wydane pozwolenie. Do wnio

sku o wydanie pozwolenia należy także dołączyć dokument potwierdzający, że wniosko

dawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację 

nie jest osobą fizyczną, a także streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycz- 

nym (art. 184 ust. 4).

Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 10 lat, z wyjąt

kiem pozwolenia zintegrowanego, które jest wydawane na czas nieoznaczony. Na wniosek 

prowadzącego instalację pozwolenie zintegrowane może być wydane na czas oznaczony. 

Pozwolenie powinno określać przede wszystkim dane techniczne oraz aspekty środowi

skowe. Do podstawowych danych zawartych w pozwoleniu należą: (a) rodzaj i parametry 

instalacji istotnych ze względu na przeciwdziałanie zanieczyszczeniom; (b) wielkości do

puszczalnych emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, jednak nie więk

sze niż wynika to z prawidłowej eksploatacji instalacji, w odniesieniu do poszczególnych 

wariantów funkcjonowania; (c) maksymalny dopuszczalny czas podczas utrzymywania się 

uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normal

nych, zwłaszcza w przypadku rozruchu i wyłączania instalacji wraz z warunkami lub para

metrami charakteryzującymi pracę instalacji, określającymi moment zakończenia rozruchu
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i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji oraz warunki wprowadzania do środowiska 

substancji lub energii w analizowanych przypadkach. Jeżeli dana działalność objęta obo

wiązkiem uzyskania pozwolenia ma wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, 

to należy dodatkowo uwzględnić wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji, do

puszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej 

eksploatacji. Ponadto w pozwoleniu należy podać informacje dotyczące źródeł powstawa

nia albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii. Należy także wskazać 

termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku kiedy pozwolenie może być wy

dawane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji. Wreszcie należy 

wskazać głównego prowadzącego instalację lub określić zakres odpowiedzialności poszcze

gólnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z prze

pisami ochrony środowiska, w przypadku wskazanym w art. 183b141.

Ustawodawca także uwzględnił dodatkowe wymagania, które powinny być określone 

w pozwoleniu, o ile przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska. W takiej 

sytuacji należy także podać informacje dotyczące: (1) sposobów postępowania w razie za

kończenia eksploatacji instalacji; (2) wielkości i formy zabezpieczenia roszczeń; (3) wyma

ganych działań, z wyszczególnieniem środków technicznych mających na celu zapobiega

nie lub ograniczanie emisji, a w przypadku gdy działania te mają być realizowane w okresie, 

na który jest wydane pozwolenie należy podać również termin realizacji tych działań; (4) 

rodzaju i ilości wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, przy uwzględnie

niu wymagań określonych w art. 143 pkt 1-5142; (5) zakresu i sposobów monitorowania

141 Zgodnie z art. 183b poś na wniosek prowadzących oznaczone części instalacji, te części instalacji można 
objąć jednym pozwoleniem. W takim przypadku prowadzący oznaczone części instalacji powinni wystąpić ze 
wspólnym wnioskiem o udzielenie pozwolenia, jednocześnie wskazując jeden z tych podmiotów jako głów
nego prowadzącego lub określając szczegółowo zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów za eks
ploatację instalacji, które muszą być zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
142 Wymagania te dotyczą technologii stosowanych w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób 
istotny instalacjach i urządzeniach, które powinny spełniać wymagania. Przy określeniu przedmiotowych 
wymagań należy uwzględnić następujące aspekty tzn.: (1) stosować substancji o małym potencjale zagrożeń; 
(2) efektywnie wytwarzać oraz wykorzystywać energię; (3) zapewnić racjonalne zużycie wody i innych su
rowców oraz materiałów i paliw; (4) stosować technologie bezodpadowe i małoodpadowe oraz zapewnić moż
liwość odzysku powstających odpadów; (5) określić rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji (art. 143 pkt 1-5 poś).
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procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakre

sie, w jakim wykraczają one poza wymagania wskazane w art. 147 i 148 ust. 1143; (6) sposobu 

postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania 

procesów technologicznych, w przypadku gdy jej zastosowanie jest wymagane oraz (7) spo

sobu i częstotliwości przekazywania informacji i danych, określonych w pkt 5, organowi 

właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 

(art. 188 ust. 1 poś).

Organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia: (1) zintegrowanego; (2) na 

wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; (3) wodnoprawnego na wprowadzanie ście

ków do wód lub do ziemi lub (4) na wytwarzanie odpadów (art. 181 ust. 1 poś). Pozwolenia 

z pkt 2,3 i 4 są pozwoleniami emisyjnymi, które upoważniają do dokonywania tylko wska

zanej emisji, a prowadzący określoną instalację może być zobowiązany do uzyskania nawet 

kilku pozwoleń sektorowych, w zależności od typu i zakresu dokonywanej emisji. Pozwo

lenia sektorowe mogą być wydawane w oparciu o przepisy ogólne zawarte w ustawie poś 

oraz przepisy szczegółowe dotyczące konkretnego rodzaju pozwolenia, które mogą być za

warte także w ustawach szczególnych144. Natomiast pozwolenie zintegrowane jest jednym 

pozwoleniem łączącym zgodę na działalność związaną z wprowadzaniem gazów lub pyłów 

do powietrza, wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi oraz wytwarzaniem odpadów.

143 Wymagania te dotyczą obowiązku okresowych pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej 
wody przez prowadzącego instalację oraz użytkownika urządzenia, którzy są obowiązani do ciągłych pomia
rów wielkości emisji w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości substancji lub energii. Zakres 
obowiązku prowadzenia tych pomiarów może być związany z parametrami charakteryzującymi wydajność 
lub moc instalacji albo urządzenia (art. 147 i 148 poś).
144 M. Górski, Pozwolenia emisyjne w systemie przepisów o ochronie środowiska przed zanieczyszczeniem -  
po zmianach z  lipca 2014 r. Łódź-Szczecin, 12 sierpnia 2014 r., s. 1-18. Materiały opublikowane za zgodą 
Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski http://www.odpady-help.pl/pu- 
blikacja_branzowa/492/pozwolenia_emisyjne_w_systemie_przepisow_o_ochronie_srodowiska_przed_za- 
nieczyszczeniem_po_zmianach_z.html.

http://www.odpady-help.pl/pu-blikacja_branzowa/492/pozwolenia_emisyjne_w_systemie_przepisow_o_ochronie_srodowiska_przed_za-nieczyszczeniem_po_zmianach_z.html
http://www.odpady-help.pl/pu-blikacja_branzowa/492/pozwolenia_emisyjne_w_systemie_przepisow_o_ochronie_srodowiska_przed_za-nieczyszczeniem_po_zmianach_z.html
http://www.odpady-help.pl/pu-blikacja_branzowa/492/pozwolenia_emisyjne_w_systemie_przepisow_o_ochronie_srodowiska_przed_za-nieczyszczeniem_po_zmianach_z.html
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Pozwolenie zintegrowane

Zintegrowana ochrona środowiska jest przykładem europeizacji koncepcji prawa 

ochrony środowiska rozumianego jako kompleksowa ochrona środowiska jako całości145. 

Koncepcje ochrony zintegrowanej (kompleksowej) postrzegać należy jako dążenie do usu

nięcia niedoskonałości „sektorowego” podejścia do ochrony środowiska, opartego na ochro

nie poszczególnych komponentów (zasobów) środowiska146. „Sektorowa” ochrona środowi

ska nastawiona bowiem była na zabezpieczenie poszczególnych komponentów środowiska, 

tj. wody, powietrza, gleby, flory i fauny; lub zabezpieczenie przed określonymi uciążliwo

ściami np. odpadami, promieniowaniem, hałasem lub wibracjami. Takie sektorowe podej

ście do ochrony środowiska powodowało często, że zmniejszenie zanieczyszczenia jednego 

elementu środowiska pociągało za sobą zwiększone zanieczyszczenie innego. Nie uwzględ

niało też niekorzystnych przekształceń zanieczyszczeń powstających przy ich przedosta

waniu się z jednego komponentu środowiska do innego, ani nie obejmowało zjawisk i pro

cesów przekraczających granice jednego elementu środowiska147.

Instytucja zintegrowanego pozwolenia w Polsce oparta jest na koncepcji zintegrowa

nego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń wyrażonej w dyrektywie nr 96/61/WE z 1996 

r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC)148. Jest to jeden 

z najważniejszych aktów prawnych dotyczących kompleksowej ochrony środowiska w UE. 

Celem dyrektywy jest uzyskanie zintegrowanego sposobu zapobiegania i kontroli zanie

czyszczeń środowiska naturalnego w stosunku do określonych rodzajów działalności. W 

akcie tym określono środki mające na celu zapobieganie oraz w przypadku braku takiej

145 A. Wasilewski, Koncepcja zintegrowanej ochrony środowiska wprawie Wspólnoty Europejskiej, (w:) Stu
dia z  prawa Unii Europejskiej, S. Biernat (red.), Kraków 2000, s. 511 i nast.
146 J. Ciechanowicz-McLean, Pozwolenie zintegrowane jako praw ny instrument rozwoju zrównoważonego, 
(w:) Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego, S. Kozłowski (red.), Białystok 2004, s. 202 i nast.; J. Jen- 
drośka (red.), M. Bar, M. Górski, Pozwolenia zintegrow ane.., s. 26 i nast.
147 J. Jendrośka, Zintegrowane zapobieganie i  kontrola zanieczyszczeń w Unii Europejskiej, (w:) Pozwolenia 
zintegrowane -  nowy instrument w ochronie środowiska, R. Pochyluk i J. Szymański (red.), Biuro Projek- 
towo-Doradcze EKO-KONSULT, Gdańsk 2001, s. 13-22.; zob. także M. Jurgilewicz, O. Jurgilewicz, Pozwole
nie zintegrowane jako prawna forma działania administracji stosowana w ochronie środowiska. ’’Zeszyty Na
ukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne” 2007, nr 286(2), s. 33-39.
148 Dyrektywa nr 96/61/WE z dnia 24.09.1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli 
zanieczyszczeń (Dz. Urz. z 1996 r., Nr 257, poz. 26).
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możliwości, zmniejszenie emisji do powietrza, wód i gleby, łącznie ze środkami dotyczą

cymi odpadów, w celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego 

jako całości. Podstawowym założeniem było zastąpienie sektorowego, indywidualnego po

dejścia do zanieczyszczenia pojedynczych komponentów środowiska przez podejście kom

pleksowe, odnoszące się do całokształtu środowiska. Zintegrowane podejście do wydawania 

pozwoleń polega bądź na udzielaniu tylko jednego pozwolenia na całokształt oddziaływania 

instalacji na środowisko, bądź na obowiązku zapewnienia współdziałania władz przy wy

dawaniu pozwoleń sektorowych celem kompleksowego uwzględniania wszelkich możli

wości oddziaływań środowiskowych149.

Istotnymi cechami pozwoleń zintegrowanych są: agregacja wymagań stawianych in

nym wnioskom i pozwoleniom na korzystanie ze środowiska, całościowe, holistyczne po

dejście do instalacji oraz obowiązek odniesienia do najlepszej dostępnej techniki BAT150. 

Model holistycznego (całościowego) podejścia do ochrony środowiska obejmuje trzy grupy 

kierunków: (1) instytucję ocen oddziaływania na środowisko, która z istoty powinna obej

mować całościową ocenę oddziaływania na środowisko planowanych działań, (2) kontrolę 

produktów od momentu ich powstania aż do wycofania z użytku oraz (3) zintegrowaną 

kontrolę zanieczyszczeń przemysłowych, bez względu na to, do jakiego zasobu środowisko

wego one trafiają151. Pozwolenia zintegrowane są wymagane na prowadzenie instalacji, któ

rej funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może 

powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 

środowiska jako całości. Wyjątkiem są tutaj instalacje lub ich części stosowane wyłącznie 

do badań, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych (art. 

201 ust. 1 poś.). Ze względu na dużą uciążliwość dla środowiska i ludzi takich instalacji 

pozwolenie zintegrowane musi zagwarantować przestrzeganie istniejących standardów

149Zob. więcej: J. Ciechanowicz-McLean, Pozwolenie zintegrowane.. ,  s. 202 i nast.; M. Baran, Pozwolenie 
zintegrowane jako przykład europeizacji reglamentowanego korzystania ze środowiska (zarys problematyki). 
„Rocznik Administracji Publicznej” 2016, nr 2, s. 243-271.
150 M. Behnke, Pozwolenia zintegrowane w polskim systemie prawa, (w:) Pozwolenia zintegrowane -  nowy 
instrument w ochronie środowiska, R. Pochyluk i J. Szymański (red.), Biuro Projektowo-Doradcze EKO- 
KONSULT, Gdańsk 2001, s. 38-55.
151 J. Sommer, Efektywność prawa ochrony środowiska i  je j uwarunkowania -  problem udatności jego struk
tury, Wrocław 2005, s. 75 i nast.
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emisyjnych i jakości środowiska oraz zapewnić stosowanie najlepszych dostępnych technik 

BAT. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego muszą bowiem spełniać wymaga

nia ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik, a w szczególności 

nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych (art. 204 ust. 1 poś), 

a także standardów emisyjnych czyli dopuszczalnych wielkości emisji w danym kraju (art. 

3 pkt 33 poś). Standardy jakości środowiska zaś są określane mianem dopuszczalnych po

ziomów substancji lub energii oraz pułapów stężenia ekspozycji, które muszą być osiągnięte 

w określonym czasie przez środowisko jako całość lub jego poszczególne elementy przyrod

nicze (art. 3 pkt 34 poś).

Najlepsze dostępne techniki (ang. Best Available Techniques - BAT) są stosunkowo 

nowym instrumentem ochrony środowiska. Zostały wprowadzone do systemu prawnego 

Unii Europejskiej przez Dyrektywę IPPC. Do polskiego systemu prawnego obowiązek pro

wadzenia działalności z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki został implemento

wany w 2001 roku ustawą Prawo ochrony środowiska (poś)152. Najlepszymi dostępnymi 

technikami zgodnie z art. 3 pkt 10 poś są najbardziej efektywne i zaawansowane poziomy 

rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności, wskazujące na możliwe wy

korzystanie poszczególnych technik będących podstawą przy ustalaniu dopuszczalnych 

wielkości emisji i innych warunków pozwolenia mających na celu zapobieganie powstawa

niu, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko jako 

całość. Przy czym należy tutaj nadmienić, iż technika oznacza zarówno stosowaną techno

logię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, wykonywana, eksploatowana 

oraz likwidowana. Dostępne techniki są technikami o stopniu rozwoju umożliwiającym ich 

praktyczne zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu, przy uwzględnieniu warunków 

ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów i korzyści przy zachowaniu wa

runku, że prowadzący daną działalność jest w stanie uzyskać te techniki. Natomiast najlep

sza technika jest najbardziej efektywną techniką w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu 

ochrony środowiska jako całości.

152 Zob. więcej: E. Wiśniewska, Najlepsze dostępne techniki (BAT) jako instrument ochrony środowiska. „In
żynieria i Ochrona Środowiska” 2015, nr 3(18), s. 385-397.
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Najlepsze dostępne techniki powinny spełniać wymagania, przy których określaniu 

uwzględnia się jednocześnie rachunek kosztów i korzyści; czas niezbędny do wdrożenia 

najlepszych dostępnych technik dla danego rodzaju instalacji; zapobieganie zagrożeniom 

dla środowiska powodowanym przez emisje lub ich ograniczanie do minimum; podjęci e 

środków zapobiegających poważnym awariom przemysłowym lub zmniejszających do mi

nimum powodowane przez nie zagrożenia dla środowiska; termin oddania instalacji do eks

ploatacji; dokumenty referencyjne BAT oraz konkluzje BAT, o ile zostały opublikowane w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (art. 207 ust. 1 poś). Należy tutaj zaznaczyć, iż 

kryteriami przy określaniu BAT są:

•  wykorzystanie technologii niskoodpadowych,

•  wykorzystanie mniej niebezpiecznych substancji,

•  zastosowanie odzysku i recyklingu odpadów oraz wytwarzanych i wykorzystywa

nych surowców,

•  istnienie możliwych do stosowania na skalę przemysłową usprawnień, procesów i 

metod działania porównywalnych do stosowanych przez operatora,

•  najnowsze osiągnięcia w nauce i technice,

•  rodzaj, wielkość i skutki danych emisji,

•  czas potrzebny na wprowadzenie BAT,

•  terminy przekazania do eksploatacji nowych i istniejących instalacji,

•  oszczędne gospodarowanie surowcami (włącznie z wodą) oraz energią,

•  zapobieganie lub maksymalna redukcja całkowitego wpływu emisji na środowisko 

jako całość,

•  zapobieganie awariom i zmniejszenie ich skutków w środowisku153.

W pozwoleniu zintegrowanym są ustalane warunki emisji na zasadach określonych 

dla pozwoleń, wskazanych w art. 181 ust. 1 pkt 2-4 (zobacz rozdział Podstawowe zasady i  

rodzaje pozw oleń emisyjnych związanych z  korzystaniem ze środowiska), oraz pozwolenia 

wodnoprawnego na pobór wód, bez zalecania jakiejkolwiek techniki czy technologii. Po

153 J. Jednrośka, Zintegrowane zapobieganie.,, s. 15-16.
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nadto dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego ustalane są do

puszczalne wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza wymienionych 

w konkluzjach BAT, a jeżeli nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Eu

ropejskiej -  w dokumentach referencyjnych BAT oraz objętych standardami emisyjnymi. 

Należy tutaj podkreślić, iż nie ustala się dopuszczalnych wielkości emisji gazów lub pyłów 

wprowadzanych do powietrza w sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentyla

cji grawitacyjnej z instalacji w trzech przypadkach. Pierwszy dotyczy instalacji, dla których 

poziom tych emisji nie został określony w przepisach z zakresu standardów emisyjnych 

przy wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza, drugi - jeżeli poziom tych emisji nie 

został określony w konkluzjach BAT, a trzeci w przypadku instalacji do odprowadzania 

gazu składowiskowego do powietrza. W pozwoleniu zintegrowanym są także określane wa

runki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepi

sach ustawy o odpadach z 2012 r.154, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby 

uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a także na zasadach określonych w prawie 

wodnym z 2001 r.155, gdzie ustalane są warunki poboru wód powierzchniowych lub pod

ziemnych pobieranych wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej tegoż pozwolenia (art. 

202 poś).

Wszystkie szczegółowe obowiązki prowadzących działalność gospodarczą w zakresie 

ochrony środowiska sprowadzają się do unikania emisji zanieczyszczeń, a co najmniej nie 

powodowania znaczącego pogorszenia stanu środowiska poza terenem, do którego operator 

ma tytuł prawny. Od strony formalnej realizacja tych obowiązków powinna obejmować:

•  zidentyfikowanie wszystkich aspektów działalności, z którymi wiąże się oddziały

wanie na środowisko.

•  uzyskanie pozwolenia zintegrowanego określającego m.in. warunki emisji do środo

wiska,

•  przestrzeganie warunków pozwolenia,

154 t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1987, 1954.
155 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121.
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•  śledzenie zmian najlepszej dostępnej techniki i sukcesywne wdrażanie nowych roz

wiązań sprzyjających zmniejszeniu oddziaływania na środowisko jako całość,

•  okresową weryfikację i aktualizację warunków pozwolenia.

Aby uzyskać przedmiotowe pozwolenie operator musi wykazać we wniosku, że spełnia 

wiele wymagań szczegółowych156.

W art. 208 poś ustawodawca wskazał listę danych informacyjnych i technicznych, 

które powinny się znajdować we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, oczywi

ście poza wymaganiami określonymi dla wniosków o wydanie pozwoleń wskazanych w art. 

181 ust. 1 pkt 2-4 (patrz rozdział Podstawowe zasady i  rodzaje pozw oleń emisyjnych zw ią

zanych z  korzystaniem ze środowiska), oraz w przypadku, gdy wody powierzchniowe lub 

podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej wniosku o wydanie 

pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód. We wniosku należy zatem wskazać informacje 

dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o oddziaływaniu emisji na 

środowisko jako całość oraz istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na 

środowisko. Ponadto należy podać prognozowaną wielkość emisji hałasu wyznaczoną przez 

poziomy hałasu powodowane poza zakładem na terenach sąsiednich oraz akustyczne od

działywanie na rodzaje terenów wskazanych w art. 113 ust. 2 pkt 1. Do takich terenów 

należy zabudowa mieszkaniowa, szpitale i domy pomocy społecznej, budynki o stałym lub 

czasowym pobycie dzieci i młodzieży, tereny przeznaczone na cele uzdrowiskowe oraz re

kreacyjno-wypoczynkowe, tereny pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, a także o roz

kładzie czasu pracy źródeł hałasu dla doby wraz z przewidywanymi wariantami. Następnie 

we wniosku należy określić prognozowaną ilość, stan i skład ścieków przemysłowych, o ile 

te ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi, a także prognozowaną ilość wyko

rzystywanej wody, pod warunkiem, że nie zachodzą warunki określone w art. 202 ust. 6. 

Cytowany artykuł stanowi bowiem, iż wody te mogą być wyłącznie pobierane na potrzeby 

instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego. Ponadto należy podać proponowane 

sposoby zapobiegania występowania i ograniczania skutków awarii, jeżeli nie dotyczy to

156 T. Podgajniak, Implikacje wdrożenia systemu pozwoleń zintegrowanych w Polsce, (w:) Pozwolenia 
zintegrowane -  nowy instrument w ochronie środowiska, R. Pochyluk i J. Szymański (red.), Biuro 
Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Gdańsk 2001, s. 74-75.
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zakładów określonych w art. 248 ust. 1157, a także uzasadnić proponowaną wielkość emisji 

w przypadku uwzględnionym w art. 204 ust. 2158. We wniosku obowiązkowym jest także 

zawarcie opisu wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń, pod wa

runkiem jednak, że takowe warianty istnieją. W przypadku gdy eksploatacja instalacji obej

muje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz wy

stępuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, 

dodatkowo należy dołączyć: (a) raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i 

wód gruntowych tymi substancjami, (b) opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom 

do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz (c) propozycje w zakresie sposobów prowadzenia 

systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substan

cjami powodującymi ryzyko, znajdujących się na terenie zakładu i związanych z eksploat

acją instalacji albo sposobów i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i 

ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, 

przy uwzględnieniu pobierania próbek. Należy tutaj zaznaczyć, iż raport początkowy po

winien zawierać także informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu 

oraz w przeszłości, pod warunkiem jednak, że takie informacje są dostępne; nazwy substan

cji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez in

stalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego usytuowane na terenie zakładu, a także 

informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie za

kładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi 

przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, przy 

uwzględnieniu wyników badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz po

miarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych wraz z pobieraniem próbek, wy

konanych przez laboratorium określonych w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a.

157 Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, 
kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie jest uznawany za zakład o zwiększonym 
ryzyku wystąpienia awarii albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii (art. 248 ust. 1 poś).
158 W szczególnych przypadkach organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego ma możliwość 
zezwolić w pozwoleniu zintegrowanym na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych, w przypadku 
gdy w jego ocenie ich osiągnięcie mogło doprowadzić do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w odniesieniu 
do korzyści dla środowiska oraz pod warunkiem, że nie zostaną przekroczone standardy emisyjne (art. 204 
ust. 2 poś).
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Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy złożyć w postaci papierowej 

w dwóch egzemplarzach, do którego należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty rejestracyj

nej, zapis wniosku w postaci elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz 

kopię programu zapobiegania awariom (art. 251 poś), lub kopię raportu o bezpieczeństwie 

(art. 253 poś), jeśli były opracowane. Należy tutaj zaznaczyć, iż program zapobiegania awa

riom powinien zawierać dane dotyczące: (1) ogólnych celów i zasad działania prowadzącego 

zakład; (2) wskazania zadań i odpowiedzialności kierownictwa zakładu w zakresie kontroli 

zagrożeń awariami przemysłowymi oraz zapewnienie odpowiedniego do zagrożeń poziomu 

ochrony ludzi i środowiska; (3) określenia prawdopodobieństwa zagrożenia awarią przemy

słową; (4) zasad zapobiegania awarii przemysłowej w celu poprawy bezpieczeństwa; (5) za

sad zwalczania skutków awarii przemysłowej; (6) określenia sposobów ograniczenia skut

ków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska w przypadku jej zaistnienia oraz (7) okre

ślenia częstotliwości przeprowadzania analiz programu zapobiegania awariom w celu oceny 

jego aktualności i skuteczności (art. 251 ust. 4 poś).

Natomiast raport o bezpieczeństwie powinien wykazać, że: (a) prowadzący zakład o 

dużym ryzyku jest przygotowany do stosowania programu zapobiegania awariom i do zwal

czania awarii przemysłowych; (b) zakład spełnia warunki do wdrożenia systemu bezpie

czeństwa; (c) zostały przeanalizowane możliwości wystąpienia awarii przemysłowej i pod

jęto środki konieczne do ich zapobieżenia; (d) zostały zachowane zasady bezpieczeństwa 

oraz prawidłowego projektowania, wykonania i utrzymywania instalacji, w tym magazy

nów, urządzeń, z wyłączeniem środków transportu, i infrastruktury, związanej z działaniem 

mogącym powodować ryzyko wystąpienia awarii; (e) został opracowany wewnętrzny plan 

operacyjno-ratowniczy oraz dostarczono komendantowi wojewódzkiemu Państwowej 

Straży Pożarnej informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego 

oraz (f) zawarto w nim niezbędne informacje dla celów planowania i zagospodarowania 

przestrzennego (art. 253 ust. 2 poś). Należy dodać, iż warunkiem rozpatrzenia wniosku o 

wydanie pozwolenia zintegrowanego jest wniesienie opłaty rejestracyjnej, która nie może 

być wyższa niż 12 000 zł (art. 210 ust. 1).
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W pozwoleniu zintegrowanym dla instalacji wymagających tegoż pozwolenia należy 

także określić zakres i sposób monitorowania wielkości emisji zgodny z wymaganiami do

tyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT, jednakże pod warunkiem, że 

zostały one określone. W przypadku braku konkluzji BAT istnieje możliwość uwzględnie

nia dokumentów referencyjnych BAT, w takim zakresie, w jakim wykraczają one poza wy

magania wskazane w art. 147 oraz wymagania określone w przepisach wydanych na pod

stawie art. 148 ust. 1 (patrz przypis 144).

Pozwolenie zintegrowane w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zinte

growanego powinno zawierać wiele danych. Poza podaniem rodzaju prowadzonej działal

ności, w takim pozwoleniu należy zawrzeć informacje dotyczące sposobów osiągania wy

sokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, a także wymagań zapewniających 

ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych z uwzględnieniem środków mających na celu za

pobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposobów ich systematycznego 

nadzorowania. W przypadku instalacji wymagających raportu początkowego należy rów

nież uwzględnić dane z zakresu sposobów prowadzenia systematycznej oceny ryzyka za

nieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które 

mogą znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji. Ponadto należy 

określić sposoby i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi 

substancjami oraz pomiary zawartości tych substancji w wodach gruntowych wraz z pobie

raniem próbek. W przypadku przedsięwzięć zlokalizowanych w pobliżu granic z innymi 

państwami dodatkowo należy wskazać sposoby ograniczania oddziaływań transgranicz- 

nych na środowisko. Kolejne dane zawarte w przedmiotowym pozwoleniu są związane bez

pośrednio z emisjami powstającymi podczas eksploatacji instalacji. W tym zakresie należy 

uwzględnić dane dotyczące: (a) wielkości emisji hałasu wyznaczających dopuszczalne po

ziomy hałasu poza zakładem, wyrażone w formie wskaźników hałasu LAeq D i LAeq N, w 

zależności do rodzajów terenów (art. 113 ust. 2 pkt 1 poś -  patrz strona 78) oraz rozkładu 

czasu pracy źródeł hałasu dla doby, przy uwzględnieniu przewidywanych wariantów; (b) 

ilości, stanu i składu ścieków przemysłowych, pod warunkiem, że ścieki nie będą wprowa

dzane do wód lub do ziemi oraz (c) ilości wykorzystywanej wody, pod warunkiem, że nie
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zachodzą warunki wskazane w art. 202 ust. 6 poś (patrz strona 77). Następnie należy wska

zać sposoby zapobiegania występowania i ograniczanie skutków awarii oraz wymogów in

formowania o wystąpieniu awarii, jeśli nie dotyczy to zakładów określonych w art. 248 ust. 

1 poś (patrz przypis 158) oraz postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instala

cji, z uwzględnieniem sposobów usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowi

sku w wyniku prowadzonej eksploatacji, pod warunkiem, że zostały one przewidywane; a 

także zapewnienia efektywnego wykorzystania energii. Na końcu należy zamieścić infor

mację dotyczącą zakresu, sposobów i terminu przekazywania organowi właściwemu do wy

dania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, corocznej informa

cji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwo

leniu, w zakresie nieobjętym przepisami art. 149 (patrz przypis 144). W pozwoleniu zinte

growanym można określić także dodatkowe wymagania związane z eksploatacją instalacji, 

jeśli jest to konieczne do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości, 

a także stwierdzić konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym 

mowa w art. 135 ust. 6159 (art. 211 poś).

Reasumując można stwierdzić, iż nie ulega wątpliwości, że ustawa poś opierając się na 

zasadzie najlepszej dostępnej techniki, znacznie zaostrza wymagania wobec przedsiębior

ców, zmuszając ich do inwestowania w przyjazne środowisku instalacje i technologie. Zgod

nie ze wspomnianymi wymaganiami konieczne są znaczne nakłady finansowe. Inwestycje 

wymagające pozwolenia zintegrowanego dotyczą przede wszystkim zakładów sektora ener

getycznego, hutniczego, metalurgicznego, mineralnego, chemicznego, gospodarki odpa

dami, a także wiele innych160. Szacuje się, że w najbliższej przyszłości o pozwolenie zinte

growane będzie się ubiegać około 2 tys. polskich firm, wśród nich 220 elektrociepłowni,

159 Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się także dla instalacji wymagających pozwolenia 
zintegrowanego, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a 
których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r., jeżeli, pomimo zastosowania 
najlepszych dostępnych technik, nie mogą być dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu poza terenem 
zakładu (art. 135 ust. 6 poś).
160 J. Ciechanowicz -  McLean, Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003; zob. także: 
U. Szymańska, E. Zębek, The Integrated License as an Instrument o f Environmental Protection in a Business 
Activity, (w:) Human rights, Spiritual Values and Global Economy, B. Sitek, J. Szczerbowski, A. Bauknecht, 
G. Dammacco (red.), Wydawnictwo Ecko House Publishing, South Jordan 2011, s. 319-324.
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290 zakładów zajmujących się obróbką i przetwarzaniem metali, 180 zakładów przemysłu 

mineralnego, 200 zakładów chemicznych i 480 przedsiębiorstw gospodarki odpadami161.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zasobem środowiska ulegającym znacznemu zanieczyszczaniu jest również powietrze 

atmosferyczne. Konsekwencją zanieczyszczenia powietrza jest także skażenie wód i gleby. 

Szczególnie szkodliwe dla środowiska i człowieka są dwutlenek siarki pochodzący ze spala

nia węgla i tlenki azotu emitowane z pojazdów mechanicznych, głównie przez transport. 

Gazy te tworzą kwaśne opady w postaci deszczu, śniegu i mgły, które są główną przyczyną 

obumierania lasów, powodują również degradację i nieodwracalne zmiany w systemach le

śnych, a także zakwaszenie gleby użytkowanej rolniczo zmniejszając wysokość plonów na

wet o 30% oraz nadmierne zwiększenie zawartości metali ciężkich np. kadmu, ołowiu162. 

Konsekwencją tych procesów jest pogorszenie jakości produktów żywnościowych pocho

dzenia roślinnego, co ujemnie wpływa na zdrowie ludzi powodując choroby układu nerwo

wego, krążenia, nowotwory, mutacje i bezpłodność. Ponadto w glebie substancje chemiczne 

przemieszczają się do wód, co powoduje eutrofizację wód powierzchniowych i skażenie 

wód podziemnych, często będących źródłem wody pitnej163. Wpływ zanieczyszczeń powie

trza na stan zdrowia ludzi jest bardzo duży i zależy od rodzaju zanieczyszczeń, ich toksycz

ności oraz długotrwałości oddziaływania. W skrajnych warunkach może prowadzić do zgo

nów ludzi narażonych na bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń np. w sytuacji smogu lub 

awarii w zakładach chemicznych i emisji substancji wysoce toksycznych do powietrza. Stałe 

zamieszkiwanie na obszarach o zdegradowanej aerosferze prowadzi do osłabienia natural

nych zdolności odpornościowych zwiększając podatność na zachorowania164. Substancje 

toksyczne emitowane do atmosfery, tj. beryl, rtęć, ołów, chlorek winylu, azbest, benzen, 

pierwiastki radioaktywne i związki arsenu są przyczyną wielu chorób u ludzi i zwierząt,

161 Pozwolenia zintegrowane, http: //www.ippc.ps.pl (dostęp 15.12.2015); zob. także: T. Podgajniak, op. cit., s. 
56-108.
162 A. Kurantowska, Ekologia. Je j związki z  różnymi dziedzinami wiedzy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa -  Łódź 1997, s. 223.
163 E. Pyłka-Gutowska, Ekologia a ochroną środowiska, Wydawnictwo Oświata, Warszawa 2004, s. 152.
164 A. Kurantowska, op. cit., s. 223.

http://www.ippc.ps.pl/
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powodują choroby układu oddechowego i są rakotwórcze165. Poza tym do powietrza emito

wane są również dioksyny i furany powstające np. podczas spalania odpadów zawierających 

tworzywa sztuczne. Substancje te są trwałymi związkami organicznymi nieulegającymi bio

degradacji w środowisku oraz silnymi truciznami o 500 razy bardziej trującymi niż strych

nina, 10000 razy niż cyjanowodór oraz tysiąckrotnie bardziej toksycznymi od arszeniku. W 

glebie mogą przetrwać 10 lat, a w organizmie ludzkim odkładane są w tkance tłuszczowej 

powodując wiele chorób, w tym nowotwory166. Zatem konsekwencją znacznego zanie

czyszczenia powietrza jest zagrożenie dla zdrowia ludzi wywołujące choroby oraz ogólne 

pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza są istotnym instrumentem 

administracyjnym służącym ochronie powietrza167. W prawodawstwie polskim regulacjom 

podlega powietrze znajdujące się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc 

pracy (art. 3 pkt 26 poś). Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego ja

kości poprzez działania polegające na: (a) utrzymaniu poziomów substancji w powietrzu 

poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach; (b) zmniej

szaniu poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, jeśli nie są one 

dotrzymane oraz (c) zmniejszaniu i utrzymaniu poziomów substancji w powietrzu poniżej 

poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych 

poziomach (art. 85 poś). Należy tutaj zaznaczyć, iż w myśl art. 3 pkt 28 poś poziom substan

cji w powietrzu jest stężeniem substancji w powietrzu, który należy odnieść do ustalonego 

czasu lub opadu takiej substancji przy uwzględnieniu tego poziomu w ustalonym czasie i 

powierzchni. Ważnymi pojęciami w tym zakresie, które warto przytoczyć są poziomy do

puszczalne substancji, docelowe i poziomy celu długoterminowego. Poziom dopuszczalny 

jest poziomem substancji, który musi być osiągnięty w określonym terminie, a po tym ter

minie nie powinien być przekraczany. Poziom dopuszczalny jest uznawany za standard ja

kości powietrza. Poziom docelowy jest poziomem substancji, który musi być osiągnięty w

165 S.F. Zakrzewski, Podstawy toksykologii środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa1995, s. 
128.
166 Ibidem, s. 21.
167 Zobacz więcej: A. Lipiński, op. cit., s. 263 i nast.
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określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i techno

logicznych. Należy tutaj nadmienić, iż poziom docelowy jest ustalany w celu uniknięcia, 

zapobieżenia lub ograniczenia szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub 

środowisko jako całość. Natomiast poziom celu długoterminowego jest poziomem substan

cji, poniżej którego, mało prawdopodobny jest bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie 

ludzi lub środowisko jako całość, co musi być zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy. 

Warto tutaj dodać, iż poziom ten może być osiągnięty w długim okresie czasu. Ustawo

dawca w tej materii uwzględnił wyjątkową sytuację, w której poziom ten nie może być 

osiągnięty w przypadku użycia ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i tech

nologicznych.

Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia (art. 

220 ust. 1). Podstawowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia określa 

uprzednio już cytowany art. 184 poś, a pozostałe wymagania zostały zawarte w art. 221 tejże 

ustawy. Na wstępie katalogu danych wymaganych w analizowanym wniosku ustawodawca 

wskazał dane dotyczące czasu pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub 

pyłów do powietrza w ciągu roku, a także wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości 

gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, pa

liwa lub powstającego produktu. Kolejne dane są związane z opisem terenu, na którym będą 

wprowadzane gazy i pyły do powietrza. Do wniosku bowiem należy załączyć przede 

wszystkim opis terenu w zasięgu 50-krotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania 

gazów lub pyłów do powietrza, przy czym należy tutaj uwzględnić obszary prawem chro

nione wskazane w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r. oraz ustawie o lecznictwie uzdro

wiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowisko

wych z 2005 r.168; a także należy określić szorstkość aerodynamiczną terenu. Następnie na

leży wskazać aktualny stan jakości powietrza, warunki meteorologiczne oraz podać wyniki 

obliczeń stanu jakości powietrza, przy uwzględnieniu metodyk modelowania wskazanych 

w art. 12169, dołączając również graficzne przedstawienie tych wyników.

168 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1056.
169 Zgodnie z art. 12 poś podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji są zobligowane do 
zastosowania odpowiednich metodyk referencyjnych, pod warunkiem jednak, że zostały one określone na
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Ponadto pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza powinno także 

określać dane z zakresu charakterystyki miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powie

trza oraz usytuowania stanowisk służących do pomiaru wielkości emisji w przypadku gazów 

lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Wraz z w/w danymi należy także uwzględnić 

rodzaje i ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, które mu

szą być wyrażone w określonych jednostkach, tzn.: (a) w mg/m3 gazów odlotowych w stanie 

suchym w temperaturze 273 K i ciśnieniu 101,3 kPa, lub (b) w kg/h, lub (c) w kg na jed

nostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu w odnie

sieniu do każdego źródła powstawania i miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powie

trza. Należy tutaj nadmienić, iż w przypadku instalacji albo procesu technologicznego lub 

operacji technicznej, prowadzonych w instalacji, dla których są już ustalone standardy emi

syjne, wielkość dopuszczalnej emisji w pozwoleniu powinna być określona w takich jed

nostkach, w jakich wyrażono te standardy oraz w Mg/rok w przypadku całej instalacji (art. 

224 poś).

Z pozwoleniami na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza jest ściśle związana 

instytucja postępowania kompensacyjnego. Dotyczy to obszarów, na których zostały prze

kroczone standardy emisyjne zanieczyszczeń do powietrza. Warunkiem bowiem wydania 

pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza może być postępowanie kompensa

cyjne. W myśl art. 225 poś na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości 

powietrza, określone w ocenie poziomów substancji w powietrzu wskazanych w art. 89170 

przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wydanie niniejszego pozwolenia na

podstawie ustaw. W przypadku gdy wprowadzono obowiązek korzystania z metodyki referencyjnej na pod
stawie niniejszych ustaw, wtedy dopuszczalne jest zastosowanie innej metodyki, jednakże pod warunkiem, że 
umożliwia ona uzyskanie dokładniejszych wyników, a w uzasadnieniu zastosowania tej metody wskazano 
zjawiska meteorologiczne, mechanizmy fizyczne i procesy chemiczne, jakim podlegają substancje lub energie 
w odniesieniu do metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji lub energii w środowisku; a także w 
celu udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwanych wyników ma to zastosowanie w przypadku pozo
stałych metodyk.
170 Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, ma obowiązek 
dokonać oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej 
substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których: (a) został przekroczony poziom dopuszczalny już powięk
szony o margines tolerancji, (b) poziom substancji mieścił się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a dopusz
czalnym powiększonym o margines tolerancji, (c) nie przekroczono poziomu dopuszczalnego, (d) przekro
czono poziom docelowy, (e) nie przekroczono poziomu docelowego, (f) przekroczono poziom celu długoter
minowego oraz (g) nie przekroczono poziomu celu długoterminowego (art. 86 ust. poś).
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wprowadzanie do powietrza substancji o przekroczonym standardzie jakości powietrza z 

nowo budowanej instalacji lub zmienianej w sposób istotny, jest możliwe tylko przy zapew

nieniu odpowiedniej redukcji ilości tej substancji wprowadzanej do powietrza z innych in

stalacji zlokalizowanych na obszarze gminy, gdzie zaplanowana jest budowa nowej instala

cji lub dokonanie istotnej zmiany instalacji. Redukcja przedmiotowej ilości substancji, może 

obejmować redukcję ilości substancji wprowadzanej do powietrza z instalacji spalania paliw 

stałych eksploatowanych w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fi

zyczne niebędące przedsiębiorcami, usytuowanych na obszarze gminy, gdzie planowana 

jest budowa nowej instalacji lub dokonanie istotnej zmiany instalacji, poprzez sfinansowa

nie przez podmiot planujący budowę nowej instalacji lub istotną zmianę instalacji, trwałej 

likwidacji instalacji spalania paliw stałych eksploatowanych w ramach zwykłego korzysta

nia ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami. Łączna redukcja ilości 

substancji powinna być o co najmniej 30% większa niż ilość substancji dopuszczona do 

wprowadzania do powietrza z nowo zbudowanej instalacji lub z instalacji zmienionej w 

sposób istotny. Wydanie takiego pozwolenia jest możliwe, gdy nie spowoduje to zwiększe

nia zagrożenia zdrowia ludzi. Do wniosku o wszczęcie postępowania kompensacyjnego na

leży dołączyć: (a) wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza; (b) zgodę uczestników postępowania lub osób fizycznych niebędących przedsię

biorcami na dokonanie odpowiedniej redukcji ilości substancji wprowadzanej do powietrza 

o przekroczonym standardzie jakości powietrza oraz (c) rozliczenie łącznej redukcji ilości 

substancji w odniesieniu do wszystkich instalacji objętych postępowaniem kompensacyj

nym (art. 228 poś).

Ustawodawca w dość obszerny sposób potraktował wymagania dotyczące uzyskania 

pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, nie tylko w obszarze wymaga

nych danych, ale także w zakresie spełnienia warunków dotyczących eksploatacji instalacji 

emitujących zanieczyszczenia do powietrza, gdzie powinny być spełnione standardy emi

syjne. Na uwagę zasługuje także fakt, że ustawodawca uwzględnił sytuację dla obszarów, 

gdzie te standardy zostały przekroczone, nakładając obowiązek dodatkowej redukcji pyłów
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i gazów, co jest warunkiem uzyskania tegoż pozwolenia, a tym samym przyczynia się peł

niejszej ochrony powietrza.

Pozwolenie wodnoprawne

Woda jest najważniejszym zasobem środowiska, bowiem stanowi nieodzowny 

warunek istnienia, zdrowia i wszelkiej aktywności człowieka 171. Rozwój cywilizacyjny i 

gospodarczy świata przez wieki odbywał się w dużym stopniu dzięki eksploatacji zasobów 

wodnych. Jednakże na skutek zmniejszania obszarów zalesionych, intensyfikacji rolnictwa, 

budowy odwadniających systemów melioracyjnych, regulacji rzek, poboru wód na cele 

przemysłowe i komunalne nastąpił istotny spadek ilości globalnych zasobów wód 

powierzchniowych i podziemnych. W ten sposób zmniejszyła się dyspozycyjna objętość 

wody możliwej do wykorzystania na cele komunalne i w działalności gospodarczej. 

Dodatkowe ograniczenia zasobów wynikają z zanieczyszczenia wód również podziemnych, 

będących często źródłem wody pitnej, substancjami chemicznymi, które mogą oddziaływać 

toksycznie na ludzi i zasoby środowiska172. Dlatego tak istotną kwestią jest ochrona wód 

powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.

Jednym z instrumentów ochrony zasobów wodnych są pozwolenia wodnoprawne. 

Wymóg uzyskania tej decyzji administracyjnej ma na celu ochronę wód powierzchniowych 

i podziemnych przed nadmiernym ich zanieczyszczeniem173. Ochrona wód polega na 

zapewnieniu jej jak najlepszej jakości, w tym utrzymywaniu ilości wody na poziomie 

zapewniającym ochronę równowagi biologicznej, a zwłaszcza poprzez utrzymywanie 

jakości wód powyżej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach oraz na 

doprowadzaniu jakości wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, w przypadku 

gdy nie jest on osiągnięty. Przy czym poziom jakości wód jest określany z uwzględnieniem 

ilości substancji i energii w wodach oraz stopnia zdolności funkcjonowania ekosystemów 

wodnych (art. 97 poś.).

171 W. Siniukow, Woda -  substancja zagadkowa, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994, s. 5.
172 T. Wąchalewski, Elementy chemii środowiska, Wydawnictwo AGH, Kraków 1997, s. 121.
173 Zob. więcej: E. Zębek, M. Szwejkowska, Pozwolenia i  kon cesje..., s. 65-79.
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Regulacje prawne w zakresie pozwolenia wodnoprawnego zostały zawarte w 

rozdziale 4 prawa wodnego z 2001 r. (u.p.w.)174. W art. 122 ust. 1 ustawodawca wskazał 

katalog działalności związanej z użytkowaniem zasobów wodnych, które wymagają 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W pkt 1 cytowanego przepisu uzyskanie 

przedmiotowej decyzji administracyjnego jest wymagane na szczególne korzystanie z wód. 

Należy tutaj wskazać, iż korzystanie z wód polega na ich używaniu na potrzeby ludności 

oraz gospodarki, a ponadto nie może ono powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów 

od nich zależnych, zwłaszcza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

a także marnotrawstwa wody, energii wody ani wyrządzać szkód. Wyróżniamy 

powszechne, zwykłe i szczególne korzystanie z wód (art. 31 ust. 1, 2 i 3 u.p.w.). Szczególne 

korzystanie z wód ma miejsce wówczas, gdy dotyczy gospodarki wodami wpływającej 

ujemnie na środowisko, gdy pobór wody, gromadzenie ścieków i ich odprowadzanie 

występuje w dużych rozmiarach przy użyciu urządzeń technicznych, których konstrukcja 

wykonania i działania są poddane kontroli organów administracji państwowej175. 

Szczególne korzystanie z wody jest więc sposobem reglamentowanego korzystania z wody, 

dozwolonego tylko na podstawie uprawnienia wodnego (pozwolenia wodnoprawnego), 

uzyskanego od właściwego organu administracji publicznej176.

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie po

wszechne lub zwykłe i dotyczy działań z zakresu (art. 37 u.p.w.):

1) poboru oraz odprowadzania wód powierzchniowych lub podziemnych,

2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,

3) przerzutów wody oraz sztucznego zasilania wód podziemnych,

4) piętrzenia oraz retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych,

5) korzystania z wód do celów energetycznych,

6) korzystania z wód do celów żeglugi oraz spławu,

174 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121.
175 J. Szachułowicz, Prawo wodne. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006; A. 
Lipiński, op. cit., s. 132-135.
176 R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996.
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7) wydobywania z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinania 

roślin z wód lub brzegu,

8) rybackiego korzystania ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Należy tutaj zaznaczyć, iż ustawodawca określił także wielkość poboru i odprowadzania 

ścieków. Szczególnym korzystaniem z wód jest bowiem pobór wody powierzchniowej lub 

podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę; podobnie wprowadzanie do wód lub do 

ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę (art. 36 

ust. 3 u.p.w.).

Pozwolenie wodnoprawne poza szczególnym korzystaniem z wód wymagane jest 

również na działania związane z regulacją wód, zabudową potoków górskich, kształtowa

niem koryt cieków naturalnych, zmianą ukształtowania terenu na gruntach przylegających 

do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody, a także na wykonanie urządzeń wod

nych177. Poza tym przedmiotowe pozwolenie należy uzyskać w przypadku przeprowadze

nia obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów przez wody powierzchniowe 

płynące lub przez wały przeciwpowodziowe oraz linii energetycznych i telekomunikacyj

nych przez śródlądowe drogi wodne. Kolejne działania wskazane w opisywanym katalogu 

dotyczą różnego rodzaju ścieków, szczególnie w zakresie: (a) rolniczego wykorzystania ście

ków w przypadku działalności nieobjętej zwykłym korzystaniem z wód; (b) gromadzenia 

ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych 

oraz (c) wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność innych pod

miotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla śro

dowiska wodnego178 określone w art. 45a ust. 1 u.p.w. Zgodnie z cytowanym przepisem są

177 Urządzeniami wodnymi są urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich. 
Do takich urządzeń zaliczamy: (a) budowle piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne oraz ka
nały i rowy, (b) zbiorniki, obiekty zbiorników i stopnie wodne, (c) stawy rybne, stawy przeznaczone do 
oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów, (d) obiekty związane z ujmowaniem wód powierzchnio
wych oraz podziemnych, (e) obiekty energetyki wodnej, (f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych stosowane do 
wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń do wprowadzania wody do wód 
lub urządzeń wodnych, (g) stałe urządzenia do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wod
nych, (h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska, (i) stałe urządzenia związane z 
przewozami międzybrzegowymi (art. 9 pkt 19 u.p.w.).
178 Zgodnie z art. 9 pkt 13 k u.p.w. substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego są 
substancje lub grupy substancji, charakteryzujące się toksycznością, trwałością oraz zdolnością do 
bioakumulacji, a także inne substancje lub grupy substancji, których poziom osiąga stan niepokojący.
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to substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, ponieważ powodują zanie

czyszczenie wód. Część z tych substancji powinno być wyeliminowane ze środowiska wod

nego (wykaz I), a pozostałe powinny być ograniczane (wykaz II). Kolejne działania wyma

gające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dotyczą odwadniania obiektów budowla

nych oraz zakładów górniczych, wprowadzania do wód powierzchniowych substancji ha

mujących rozwój glonów, rekultywacji wód powierzchniowych lub podziemnych, długo

trwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej oraz piętrzenia wody podziem

nej (art. 122 ust. 1 u.p.w.). Ponadto pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na działalność 

w zakresie: (a) gromadzenia ścieków oraz innych materiałów, prowadzenia odzysku lub 

unieszkodliwianie odpadów, (b) wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania in

nych robót, (c) wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składo

wania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, pod warunkiem jednak, że wydano 

decyzje określone w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2 (art. 122 u.p.w.). W art. 40 u.p.w. wpro

wadzono bowiem zakaz lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią no

wych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ście

ków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych oraz innych materiałów, które mogą 

zanieczyścić wody, a także prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym 

ich składowania. Jednakże dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może w dro

dze decyzji, zwolnić od tego zakazu, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód, 

jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi. W 

myśl zaś art. 88l ust. 2 u.p.w. na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabronione 

jest wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwięk

szających zagrożenie powodziowe. Do takich działań należą: (1) wykonywanie urządzeń 

wodnych oraz budowa innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych; (2) 

sadzenie drzew lub krzewów poza plantacjami wiklinowymi na potrzeby regulacji wód oraz 

roślinności będącej elementem zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub zastosowanej w 

celu wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk oraz (3) zmiana ukształtowania te

renu, składowanie materiałów oraz wykonywanie innych robót, poza robotami związanymi
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z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, budową, przebudową lub re

montem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową 

wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz 

czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego. 

Jednakże podobnie jak w pierwszym przypadku, Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od tych zakazów, określając warunki niezbędne 

dla ochrony przed powodzią, jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym.

Ustawodawca wprowadził także możliwość tylko zgłoszenia danej działalności bez 

obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które dotyczą (art. 123a u.p.w.):

1) wykonania pomostu do 25 m długości całkowitej;

2) postoju na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych na cele 

mieszkaniowe lub usługowe;

3) przejścia napowietrznych linii energetycznych lub telekomunikacyjnych nad wodami 

innymi niż śródlądowe drogi wodne, pod warunkiem, że ma to wpływ na kształtowanie 

zasobów wodnych, a także przejścia tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi;

4) przejścia linii energetycznych lub telekomunikacyjnych lub innych urządzeń pod wo

dami innymi niż śródlądowe drogi wodne;

5) wykonania kąpieliska, wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli, w tym także 

na obszarze morza terytorialnego;

6) odwadniania wykopów budowlanych oraz odprowadzania wód z wykopów budowla

nych;

7) robót w wodach oraz innych robót, które mogą przyczynić się do zmiany naturalnych 

przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, jednakże pod warunkiem, że 

zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizo

wane przedsięwzięcie;

8) wykonywania stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczają- 

cej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, a także o zasięgu 

oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.
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Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest właściwy miejscowo starosta wy

konujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W przypadku gdy zgło

szenie dotyczy przedsięwzięć na terenach zamkniętych uregulowanych przepisami ustawy 

Prawo ochrony środowiska z 2001 r., organem władnym w tym zakresie jest właściwy miej

scowo dyrektor regionalnego zarządu. Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać dane 

dotyczące: (a) oznaczenia zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i ad

resu; (b) określenia celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wod

nych oraz wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na 

wody powierzchniowe i wody podziemne, a zwłaszcza na stan tych wód oraz realizację 

celów środowiskowych określonych dla tych wód; (c) opisu wykonywanych robót, ich po

łożenia, podstawowych parametrów charakteryzujących planowane roboty i warunki ich 

wykonania oraz (d) terminu rozpoczęcia robót lub czynności. Do takiego zgłoszenia należy 

także dołączyć kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych 

działań i zasięgiem ich oddziaływania; odpowiednie szkice lub rysunki; oświadczenie o 

zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów oraz zgodę właściciela wody lub wła

ściciela sztucznego zbiornika wodnego. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamie

rzonego rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń lub innych działań pod

legających temu obowiązkowi. Do wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub 

innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 

30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniósł w drodze decyzji, sprze

ciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczę

cia. Właściwy organ może wnieść sprzeciw, jeżeli wykonanie czynności, robót, urządzeń 

wodnych lub innych działań, a także korzystanie z wód objętego obowiązkiem uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego; narusza ustalenia lub wymagania wyszczególnione w art.
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125179 lub interesy osób trzecich, w tym właściciela wody; zagraża osiągnięciu celów środo

wiskowych dla wód określonych w art. 38d-38f180 lub zasięg oddziaływania wykracza poza 

granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie.

W art. 124 u.p.w. ustawodawca wskazał przypadki, w których nie jest wymagane 

uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia. Działania te dotyczą w szczególno

ści: (1) uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodnych; (2) holowania oraz spławu 

drewna; (3) wydobywania kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz wycinania ro

ślin w związku z utrzymywaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń wod

nych; (4) wykonania pilnych prac zabezpieczających podczas powodzi; (5) wykonania urzą

dzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z 

ujęć o głębokości do 30 m; (6) odwadniania obiektów lub wykopów budowlanych, a także

179 Zgodnie z art. 125 u.p.w. pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń wielu dokumentów, do 
których zaliczamy: plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunki korzystania z wód regionu 
wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni, plan zarządzania ryzykiem powodziowym, plan przeciw
działania skutkom suszy, krajowy program ochrony wód morskich, krajowy program oczyszczania ścieków 
komunalnych, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz decyzja o warunkach zabudowy, wymagania ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr 
kultury wpisanych do rejestru zabytków.
180 Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub 
silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, 
w celu osiągnięcia dobrego stanu tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu. Z kolei celem środo
wiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych 
wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, w celu osiągnięcia dobrego potencjału 
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich 
potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. Cele te są realizowane przez podejmowanie działań zawar
tych w programie wodno-środowiskowym kraju, do których w uszczegółowieniu należy: (1) stopniowa re
dukcja zanieczyszczeń spowodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe 
dla środowiska wodnego (art. 45 ust. 1 pkt 1); (2) zaniechanie lub stopniowe eliminowanie emisji do wód 
powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wod
nego (art. 45 ust. 1 pkt 1) (art. 38d. u.p.w.). Natomiast celem środowiskowym dla jednolitych części wód 
podziemnych jest: (1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; (2) zapobieganie 
pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; (3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie 
równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, w celu osiągnięcia dobrego ich stanu. Realizując te cele, 
podejmowane są działania określone w programie wodno-środowiskowym kraju, polegające na stopniowym 
redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych przez odwracanie znaczących i utrzymujących się tenden
cji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku działalności człowieka. Znacząca i utrzymująca się 
tendencja wzrostowa jest znaczącym statystycznie i pod względem środowiskowym istotnym wzrostem stę
żenia substancji zanieczyszczającej, grupy tych substancji lub substancji wyrażonej jako wskaźnik w jednolitej 
części wód podziemnych (art. 38e u.p.w.). Celem środowiskowym dla obszarów chronionych wskazanych art. 
113 ust. 4, jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów szczególnych, na podstawie których te 
obszary zostały utworzone, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych postanowień. Cele te zamiesz
cza się w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 38f u.p.w.).
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wykonania służących do tego urządzeń wodnych, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza 

poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem; (7) rybackiego korzystania ze śródlą

dowych wód powierzchniowych; 8) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w 

ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę; (9) odprowadzania wód z próbnych pompowań 

otworów hydrogeologicznych; (10) poboru i odprowadzania wód w związku z wykonywa

niem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sej

smicznych; (11) odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiórki urządzeń pomiarowych 

służb państwowych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, pod warunkiem jed

nak, że wydano decyzję określoną w art. 88l ust. 2 (patrz str. 90) oraz (12) wyznaczania 

szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowy drogi rowerowej, z wyjątkiem 

drogowych obiektów inżynierskich. Należy także nadmienić, iż pozwolenie wodnoprawne 

nie może naruszać ustaleń wielu dokumentów (patrz przypis 127) (art. 125 u.p.w.).

Zgodnie z art. 127 u.p.w. pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na 

czas określony w następujących wymiarach:

a) na szczególne korzystanie z wód na okres nie dłuższy niż 20 lat,

b) na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi na okres nie dłuższy niż 10 lat,

c) na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność in

nych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szko

dliwe dla środowiska wodnego określonych art. 45 ust. 1 pkt 1 albo art. 45a ust. 1 (patrz 

przypis 182) na okres nie dłuższy niż 4 lata,

d) na wycinanie roślin z wód lub z brzegu oraz wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz 

innych materiałów z wód lub z obszarów szczególnego zagrożenia powodzią na okres 

nie dłuższy niż 5 lat.

Należy tutaj nadmienić, iż obowiązek ustalenia czasu obowiązywania niniejszego pozwole

nia nie dotyczy wykonania urządzeń wodnych.

W art. 128 u.p.w. ustawodawca określił dane, które powinny być określone w pozwo

leniu wodnoprawnym. W przedmiotowym pozwoleniu ustala się bowiem cel i zakres ko

rzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu 

na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki. W pozwoleniu należy
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bowiem podać dane z zakresu poboru i odprowadzania wód tj. ilości pobieranej lub odpro

wadzanej wody, w tym maksymalną ilość wyrażoną w m3 w przeliczeniu na godzinę i śred

nią ilość wyrażoną w m3 w przeliczeniu na dobę oraz maksymalną ilość wyrażoną w m3 w 

przeliczeniu na rok. Następnie należy wskazać sposoby gospodarowania wodą, z uwzględ

nieniem charakterystycznych rzędnych piętrzenia oraz przepływy; a także tryb pracy elek

trowni wodnej oraz ograniczenia wynikające z konieczności zachowania przepływu niena

ruszalnego. Kolejne informacje są związane ze ściekami i dotyczą ilości, stanu i składu ście

ków wykorzystywanych rolniczo oraz ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do 

wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo minimalnego procentu redukcji zanie

czyszczeń w procesie oczyszczania ścieków. W odniesieniu do ścieków przemysłowych w 

uzasadnionych przypadkach należy również podać dopuszczalne ilości zanieczyszczeń, 

szczególnie ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego wyrażonych 

w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, 

paliwa lub powstającego produktu. W przedmiotowym pozwoleniu należy następnie wska

zać terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków dla zakładów, 

których działalność charakteryzuje się zmiennością sezonową. Kolejne dane dotyczą wszel

kiego rodzaju urządzeń, w tym opisu urządzenia wodnego z uwzględnieniem położenia za 

pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowych parametrów charakteryzują

cych to urządzenie i warunków jego wykonania, a także wskazania urządzeń zapobiegają

cych szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wod- 

noprawnego. Następnie należy umieścić informacje dotyczące szkód i negatywnego oddzia

ływania danej działalności na środowisko. W tym zakresie należy wskazać m.in. obowiązki 

wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do ry

bactwa, narażonych na szkody w związku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnopraw- 

nego; niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko, a 

także w uzasadnionych przypadkach przedsięwzięcia i działania niezbędne dla spełnienia
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warunków określonych w art. 38j181. Kolejne niezbędne informacje w przedmiotowym po

zwoleniu są związane z pomiarami i monitoringiem, a mianowicie dotyczą: (a) sposobu i 

zakresu prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi 

lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo, pod warunkiem jednak, 

że nie wykraczają poza wymagania wskazane w art. 45 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 (patrz przypis 

182) albo z przepisów odrębnych; (b) sposobu i zakresu prowadzenia pomiarów ilości i ja

kości pobieranej wody w stanie pierwotnym; (c) prowadzenia okresowych pomiarów wy

dajności i poziomu zwierciadła wody w studni oraz (d) sposobu postępowania w przypadku 

uszkodzenia urządzeń pomiarowych. Ponadto należy wskazać sposoby postępowania w 

przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź awarii urządzeń istotnych dla realizacji 

pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych 

sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków, a także 

zakazy ustanowione na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 3182 i obszar, na którym one obowiązują. 

W razie potrzeby w pozwoleniu wodnoprawnym dodatkowo ustala się obowiązek polega

jący na: (a) prowadzeniu pomiarów jakości wód podziemnych oraz wód płynących poniżej 

i powyżej miejsca zrzutu ścieków z uwzględnieniem ich częstotliwości i metod tych pomia

rów; (b) wykonaniu robót lub uczestniczeniu w kosztach utrzymania urządzeń wodnych w 

odniesieniu do odnoszonych korzyści; (c) wykonaniu robót lub uczestniczeniu w kosztach 

utrzymania wód w odniesieniu do wzrostu tych kosztów w wyniku realizacji tego pozwo

lenia; (d) odtworzeniu retencji przez budowę zastosowaną do tego celu urządzeń wodnych 

lub realizację innych przedsięwzięć, jeżeli w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego

181 Zgodnie z art. 38j u.p.w. w pewnych przypadkach dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu ekolo
gicznego oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego oraz dobrego potencjału ekologicznego, je
żeli: (1) jest ono skutkiem nowych zmian właściwości fizycznych tych wód albo (2) niezapobieżenie pogor
szenia się stanu tych wód ze stanu bardzo dobrego do dobrego jest wynikiem nowych działań człowieka, 
zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa.
182 Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 3 u.p.w. zabrania się wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót oraz 
innych czynności, które mogą powodować skutki polegające na: (a) niedopuszczalnego osiadania urządzeń 
wodnych lub ich części, (b) pojawienia się szczelin, rys lub pęknięć w korpusach oraz koronach zapór, okła
dzinach betonowych, szybach, sztolniach oraz przepławkach dla ryb, (c) nadmiernej filtracji wody, (d) uszko
dzeniu budowli regulacyjnych, (e) unieruchomieniu zamknięć budowli piętrzących lub upustowych, (f) erozji 
gruntu powyżej oraz poniżej urządzeń wodnych, (g) osuwaniu się gruntu przy urządzeniach wodnych, (h) 
zmniejszeniu stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych albo ich przydatności gospodarczej, (i) 
uszkodzeniu wylotów urządzeń kanalizacyjnych, stosowanych do wprowadzania ścieków do wód lub do 
ziemi, (j) uszkodzeniu urządzeń pomiarowych, (k) uszkodzeniu znaków usytuowanych na wodach.
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nastąpi zmniejszenie naturalnej lub sztucznej retencji wód śródlądowych oraz (e) podjęciu 

działań mających na celu poprawę stanu zasobów ryb lub uczestniczeniu w kosztach zary

biania wód powierzchniowych, jeśli w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego na

stąpi zmniejszenie populacji ryb lub utrudnienie ich migracji.

W myśl art. 131 u.p.w. pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego 

należy dołączyć operat wodnoprawny, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 

decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana. W przypadku wniosku o wyda

nie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego należy dodatkowo do

łączyć opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. 

Niniejszy operat wodnoprawny należy sporządzić w formie opisowej i graficznej, a także na 

elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w 

postaci plików typu wektorowego lub rastrowego. Część opisowa operatu powinna przede 

wszystkim zawierać dane dotyczące: (a) oznaczenia zakładu ubiegającego się o wydanie po

zwolenia, jego siedziby i adresu; (b) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód, (c) ro

dzajów urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, (d) stanu prawnego nierucho

mości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub plano

wanych do wykonania urządzeń wodnych wraz z podaniem siedzib i adresów ich właści

cieli oraz (e) obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trze

cich. Ponadto w tej części operatu należy przedstawić opis urządzenia wodnego, w tym jego 

położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charak

teryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania; charakterystykę wód oraz odbiornika 

ścieków objętych pozwoleniem wodnoprawnym. Operat powinien także wskazywać usta

lenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzy

stania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciw

działania skutkom suszy oraz krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 

Poza tym w operacie należy określić wpływ gospodarki wodnej zakładu na wody po

wierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środo

wiskowych dla nich określonych; a także planowany okres rozruchu i sposób postępowania 

w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia



S t r o n a  | 99

urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w 

tych sytuacjach. W operacie powinno się również podać informację o formach ochrony 

przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 

2004 r., występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub pla

nowanych do wykonania urządzeń wodnych. Natomiast część graficzna operatu wodno- 

prawnego powinna zawierać: (1) plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzo

nego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych z oznaczeniem 

nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową te

renu; (2) zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody 

płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń; (3) schemat rozmieszczenia urządzeń po

miarowych oraz znaków żeglugowych oraz (4) schemat funkcjonalny lub technologiczny 

urządzeń wodnych (art. 132 u.p.w.).

Szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego jest odprowadzanie ścieków, które jak 

już uprzednio wspomniano, jest szczególnym korzystaniem z wód, jeśli ilość ich wynosi 

powyżej 5 m3/d. Ustawodawca bardzo obszernie i szczegółowo zdefiniował ścieki w art. 9 

pkt 14 u.p.w. Zgodnie z cytowanym przepisem ściekami są przede wszystkim wprowadzane 

do wód lub do ziemi wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze. Ponadto ściekami są: (a) 

ciekłe odchody zwierzęce, poza gnojówką i gnojowicą przeznaczoną do rolniczego wyko

rzystania w sposób i na zasadach wskazanych w ustawie o nawozach i nawożeniu z 2007 

r.183, (b) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanaliza

cyjne, które pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, a zwłaszcza 

z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, 

baz transportowych oraz dróg i parkingów, (c) wody odciekowe ze składowisk odpadów 

oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane od

pady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obo

jętne, miejsc magazynowania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne, 

(d) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, poza wodami wtłaczanymi do 

górotworu, jeśli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są

183 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 668.
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tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie, (e) wody wyko

rzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych oraz (f) wody 

wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate 

albo innych organizmów wodnych, pod warunkiem, że produkcja tych ryb lub organi

zmów, wyrażona jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w po

szczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytko

wej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.

W przypadku wprowadzania do wód i ziemi ścieków lub do urządzeń kanalizacyjnych 

w operacie wodnoprawnym poza ogólnymi wymogami wcześniej już przytoczonymi należy 

uwzględnić dane dotyczące: (a) schematu technologicznego wraz z bilansem masowym i 

rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia 

wymagań ochrony środowiska; (b) wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, 

średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego w m3; (c) stanu i składu ścieków lub mi

nimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń w ściekach, a w przypadku ścieków przemy

słowych - dopuszczalnych ilości zanieczyszczeń, zwłaszcza ilości substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażonych w jednostkach masy przypadających na 

jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz 

przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania; (d) wyników pomiarów ilości i jakości ście

ków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane; (e) opisu instalacji i urządzeń służących 

do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków; (f) określenia zakresu i często

tliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziem

nych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków; (g) opisu urzą

dzeń służących do pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków; 

(h) opisu jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków oraz (i) informacji 

o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych (art. 132 ust 5 u.p.w.).

W myśl art. 140 u.p.w. organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnopraw- 

nych jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej. 

Ponadto pozwolenie to wydaje marszałek województwa w wielu przypadkach. Pierwszy 

dotyczy sytuacji, gdy szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych lub
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eksploatacja instalacji bądź urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub insta

lacjami, określonymi art. 378 ust. 2a poś. Zgodnie z cytowanym artykułem są to przedsię

wzięcia i zdarzenia na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja zakwalifiko

wana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozu

mieniu przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 2008 

r. Drugi przypadek zaś dotyczy działań określonych w już uprzednio cytowanym art. 122 

ust. 1 (patrz str. 69), jednakże w odniesieniu do korzystania z wód i wykonywania urządzeń 

wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, które 

są przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Następnie 

marszałek województwa jest władny do wydawania pozwolenia wodnoprawnego w przy

padku wykonania budowli przeciwpowodziowych, urządzeń wodnych, wprowadzania do 

wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, wydobywania z wód po

wierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów; wprowadzania do urzą

dzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szko

dliwe dla środowiska uregulowanych w art. 45a ust. 1 u.p.w.184 i pochodzących z eksploat

acji instalacji związanej z przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, a także wspólnego korzystanie z wód wskazanego w art. 130 u.p.w.185, jednakże 

pod warunkiem, że jest organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla 

jednego z zakładów. Ponadto organem wydającym pozwolenie wodnoprawne jest Dyrektor 

regionalnego zarządu w przypadku, gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonanie urzą

184 Zgodnie z art. 45a ust. 1 u.p.w. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw gospodarki wodnej może określić w drodze rozporządzenia, wykaz substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
185 Zgodnie z art. 130 u.p.w. na wspólne korzystanie z wód przez kilka zakładów może być wydane jedno 
pozwolenie wodnoprawne. Zakłady te mają wtedy obowiązek wystąpić z wnioskiem o pozwolenie wodno- 
prawne, przy wskazaniu jednego z tych zakładów, jako zakładu głównego. Urządzenia wodne służące do 
wspólnego korzystania z wód utrzymuje zakład główny. Rozliczenia finansowe zakładu głównego z pozosta
łymi zakładami, posiadającymi wspólne pozwolenie wodnoprawne, w sprawie opłat za korzystanie ze środo
wiska oraz administracyjnych kar pieniężnych ponoszonych na podstawie ustawy -  Prawo ochrony środowi
ska, następuje na podstawie umowy.
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dzeń wodnych dotyczy tych przedsięwzięć, które w całości lub w części odbywa się na te

renach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy poś, a odrębne przepisy nie stanowią 

inaczej. Należy także nadmienić, iż organ właściwy do wydawania pozwolenia wodnopraw- 

nego jest także właściwym w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, cofnięcia lub ogranicze

nia tego pozwolenia, a także orzeczenia o przeniesieniu prawa własności urządzenia wod

nego na własność właściciela wody.

Zezwolenie na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów

Odpady są nieodłącznym elementem bytowania i gospodarki człowieka. W nieodpo

wiedni sposób zbierane i przetwarzane mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i czło

wieka, szczególnie dotyczy to odpadów niebezpiecznych, które są także frakcją odpadów 

bytowo-gospodarczych czyli powstających w gospodarstwach domowych186. Nawet te od

pady, które same w sobie nie zawierają substancji silnie toksycznych dla środowiska np. 

azot, fosfor, jeżeli są niewłaściwie zagospodarowywane np. osady ściekowe mogą przyczy

nić się do zanieczyszczenia gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych187. Nie mniej 

jednak największym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz zasobów środo

wiska są odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają wiele substancji silnie toksycznych np. 

metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, chrom), substancje chlorowcopochodne (dioksyny, fu- 

rany, pestycydy) czy silne toksyny (rtęć, PCB). Ponadto odpady te charakteryzują się róż

nymi cechami np. mogą być szkodliwe i toksyczne, rakotwórcze, żrące, zakaźne czyli za

wierające żywe mikroorganizmy lub ich toksyny, mutagenne itp. Substancje toksyczne za

warte w odpadach niebezpiecznych wprowadzone do środowiska krążą w przyrodzie za

nieczyszczając powietrze, wody, gleby, żywność czyli zasoby użytkowane przez czło- 

wieka188. Są trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi czyli nieulegającymi degradacji 

biologicznej w środowisku i substancjami silnie toksycznymi dla ludzi. Skażenie środowiska

186 Zob. więcej: E. Zębek, M. Szwejkowska, M. Raczkowski, Legal and organisational solutions o f municipal 
waste management in Poland in compliance with Waste Directive 2008/98/EC. “Journal of Environmental 
Protection and Ecology” 2015, nr 16(2), s. 652-658.
187 Zob. także: M. Szwejkowska, E. Zębek, Zagadnienia prawne i  techniczne w zakresie gospodarowania ko
munalnymi osadami ściekowymi. „Prawo i Środowisko” 2005, nr 4(44), s. 107-122.
188 C.H. Walker, S.P. Hopkin, R.M. Sibly, D.B. Peakall, Podstawy ekotoksykologii, Warszawa 2002, s. 215.
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i człowieka składnikami odpadów niebezpiecznych może powstać także podczas ich nie

właściwego transportu oraz unieszkodliwiania np. spalania i składowania. Spalanie odpa

dów powoduje bowiem powstawanie spalin i ich niebezpiecznych składników (dioksyny, 

furany, PCB) oraz popiołów i żużli zawierających toksyczne substancje. Niewłaściwe skła

dowanie odpadów niebezpiecznych zaś przyczynia się do zanieczyszczenia gleby, powie

trza, wód powierzchniowych i podziemnych, często będących źródłem wody pitnej dla lud

ności189. Istotnym źródłem skażenia środowiska jest również promieniowanie jonizujące i 

odpady promieniotwórcze. Pierwiastki radioaktywne zawarte w tych odpadach są bardzo 

niebezpieczne dla człowieka, ponieważ wywołują skutki somatyczne polegające na uszko

dzeniu narządów wewnętrznych, powodując białaczkę, nowotwory złośliwe skóry, zaćmę, 

bezpłodność oraz skutki genetyczne związane z mutacjami, które pojawiają się w następ

nym pokoleniu190.

Odpadami zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt ustawy o odpadach z 2012 r. (u.o.o.)191 są wszelkie 

substancje lub przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do któ

rych pozbycia się jest obowiązany. Przy czym posiadaczem odpadów jest wytwórca odpa

dów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadającą osobo

wości prawnej będąca w posiadaniu odpadów (art. 3 ust. 1 pkt 19 u.o.o.). Przepisy określa

jące wymagania w przypadku pozwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów zostały za

warte w dziale 4 cytowanej ustawy. Należy tutaj zaznaczyć, iż zbieranie odpadów polega na 

ich gromadzeniu przed transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępnym sortowaniu 

nieprowadzącym do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodującym 

zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowym magazynowaniu odpadów (art. 3, pkt 34 

u.o.o.). Natomiast przetwarzanie odpadów polega na ich odzysku lub unieszkodliwianiu, w

189 M. Biziuk (red.), Pestycydy -  występowanie, oznaczanie i  unieszkodliwianie, Warszawa 2001, s. 118; zob. 
także E. Zębek, M. Szwejkowska, M ogilniki jako zagrożenie dla środowiska i  człowieka. „Ochrona 
Środowiska” 2004, nr 2, s. 3-17; E. Zębek, The right man to information on environmental hazardous waste 
protection, (w:) Proceedings o f the 8th International Conference on Human Rights: The Rights to Knowledge 
and Information in a Heterogenic Society, B. Sitek, J. J. Szczerbowski, A. W. Bauknecht, A. Kaczyńska (red.), 
Cambridge Scholars Publishing 2009, s. 425-432.
190 E. Pyłka-Gutowska, op. cit., s. 191-192.
191 Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, 1954.
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tym przygotowaniu poprzedzającym ich odzysk lub unieszkodliwianie (art. 3, pkt 22 

u.o.o.)192.

W myśl art. 42 ust. 1 u.o.o. zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek 

posiadacza odpadów, który powinien zawierać wiele danych. Na początku należy podać 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został 

nadany. Następnie we wniosku należy wyszczególnić rodzaje odpadów przewidzianych do 

zbierania, wskazać miejsca zbierania odpadów oraz miejsce i sposoby magazynowania oraz 

rodzaje magazynowanych odpadów. Kolejne dane powinny zawierać szczegółowy opis sto

sowanej metody lub metod zbierania odpadów, a także możliwości technicznych i organi

zacyjnych pozwalających na należyte wykonanie działalności w zakresie zbierania odpa

dów, zwłaszcza przy uwzględnieniu kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowni

ków oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń spełniających wymagania 

ochrony środowiska. We wniosku należy również wskazać przewidywany okres wykony

wania działalności w zakresie zbierania odpadów, czynności podejmowane w ramach mo

nitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem, a także czynności, które zostaną 

podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym 

ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona, i wreszcie informacje wyma

gane na podstawie odrębnych przepisów.

Podobnie jak w przypadku zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenie na ich prze

twarzanie także jest wydawane na wniosek posiadacza odpadów. Taki wniosek powinien 

zawierać dane o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i numerze REGON posiadacza 

odpadów, o ile został nadany. Następnie wnioskodawca powinien podać dane dotyczące 

rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania, masy odpadów poszczególnych ro

dzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie 

roku, miejsca przetwarzania odpadów, a także miejsca i sposobu magazynowania oraz ro

dzaje magazynowanych odpadów. Kolejne wymagane przez ustawodawcę informacje doty

czą stosowanych metod i technologii przetwarzania odpadów. Do wniosku należy bowiem

192 O metodach odzysku i unieszkodliwiania autorka opisała w: E. Zębek, M. Raczkowski, Prawne i  techniczne 
aspekty gospodarowania odpadami komunalnymi „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014, nr 3, 22-51.
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dołączyć szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, ze wska

zaniem procesu przetwarzania określonego w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy wraz z opisem 

procesu technologicznego ze wskazaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządze

nia, a w uzasadnionych przypadkach -  także godzinowej mocy przerobowej. Ponadto wnio

skodawca ma obowiązek przedstawić możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające 

na należyte wykonanie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, przy uwzględnie

niu kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiada

nych instalacji i urządzeń spełniających wymagania ochrony środowiska. Następnie we 

wniosku należy podać przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie przetwa

rzania odpadów, czynności podejmowane w ramach monitorowania i kontroli działalności 

objętej zezwoleniem oraz czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia dzia

łalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta 

była prowadzona. Dodatkowo, w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicz

nego przekształcania odpadów we wniosku należy określić minimalną i maksymalną ilość 

odpadów niebezpiecznych, ich najniższą i najwyższą wartość kaloryczną oraz maksymalną 

zawartość zanieczyszczeń, z wyszczególnieniem na PCB, pentachlorofenol (PCP), chlor, 

fluor, siarkę i metale ciężkie.

Ustawodawca w punktach 12 i 13 art. 42 u.o.o. wskazał również dodatkowe wymaga

nia odnośnie odpadów zakaźnych i odpadów pochodzących z przetwarzania tytanu. W 

przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych od

padów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów należy także wska

zać informacje określone w art. 95 ust. 9 u.o.o. Dotyczy to danych technicznych instalacji 

lub urządzenia wraz ze wskazaniem rodzaju i typu (modelu) instalacji lub urządzenia; na

zwy i adresu lub siedziby producenta; dokładnego opisu procesu unieszkodliwiania z wy

szczególnieniem wszystkich jego etapów; wskazania metody okresowej kontroli mikrobio

logicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania; wymagań dotyczących pojemników lub 

worków, w których odpady będą unieszkodliwiane w zgłaszanym rodzaju i typie (modelu) 

instalacji lub urządzenia, a także masy unieszkodliwianych odpadów w okresie roku. Nato
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miast w przypadku zezwoleń na przetwarzanie odpadów pochodzących z procesów wytwa

rzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie w celu 

ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla 

środowiska, należy także podać informacje określone w art. 98 ust. 1 u.o.o. Informacje te są 

związane z: (a) właściwościami fizycznymi łącznie z określeniem postaci (stała, szlam, 

płynna lub gazowa) oraz właściwościami chemicznymi, biochemicznymi i biologicznymi 

odpadów; (b) toksycznością, trwałością fizyczną, chemiczną i biologiczną odpadów; (c) aku- 

mulowaniem i biotransformacją składników odpadów w organizmach żywych lub osadach; 

(d) podatnością odpadów na zmiany fizyczne, chemiczne i biochemiczne oraz wzajemnymi 

oddziaływaniami w danym środowisku z innymi substancjami organicznymi i nieorganicz

nymi; (e) położeniem geograficznym składowiska odpadów wraz z charakterystyką przyle

głych obszarów; (f) sposobem opakowania oraz stosowanymi sposobami ograniczania roz

przestrzeniania się odpadów oraz (g) środkami ostrożności podjętymi w celu uniknięcia za

nieczyszczenia środowiska. Ponadto w przedmiotowym wniosku należy uwzględnić infor

macje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Ustawodawca także w obawie o stan 

środowiska w niektórych przypadkach, gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystar

czające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi 

oraz dla środowiska, nakazał, aby właściwy organ wezwał wnioskodawcę do podania pod

stawowego składu chemicznego i właściwości odpadów. Do wniosku należy także dołączyć 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (patrz rozdział Istota i  procedura uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Dodatkowo do wniosku o zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpa

dów należy również dołączyć świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpo

wiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania 

odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. Natomiast do 

wniosku o zezwolenie na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych od

padów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów dołącza się doku

menty wskazane w art. 95 ust. 10 u.o.o. Do takich dokumentów należą oryginały wyników 

badań mikrobiologicznych procesu unieszkodliwiania w danej instalacji lub urządzeniu z
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podaniem dokładnego opisu użytej metody badania lub kopie tych wyników potwierdzone 

za zgodność z oryginałem oraz instrukcję obsługi instalacji lub urządzenia uwzględniającą 

wymagania dotyczące przeglądu technicznego.

W art. 43 u.o.o. ustawodawca wskazał elementy, które powinny być określone w ze

zwoleniu na zbieranie i przetwarzanie odpadów. W pierwszym przypadku w zezwoleniu 

wskazuje się: (a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpa

dów, o ile został nadany; (b) rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania; (c) oznaczenie 

miejsca zbierania odpadów; (d) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju 

magazynowanych odpadów; (e) opis metody lub metod zbierania odpadów; (f) dodatkowe 

warunki zbierania odpadów, w przypadku gdy wymaga tego specyfika odpadów, w szcze

gólności niebezpiecznych, lub zaistniała potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub 

zdrowia ludzi lub środowiska; (g) wymagania wynikające z przepisów odrębnych oraz (h) 

czas obowiązywania zezwolenia. Natomiast w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów poza 

numerami NIP i REGON posiadacza odpadów zamieszcza się dane dotyczące: (a) rodzaju i 

masy odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania 

w okresie roku; (b) miejsca i dopuszczonej metody lub metod przetwarzania odpadów, ze 

wskazaniem procesu przetwarzania określonych w załącznikach nr 1 i 2 do ustawy oraz 

opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urzą

dzenia, a w uzasadnionych przypadkach -  także godzinnej mocy przerobowej; (c) dodatko

wych warunków przetwarzania odpadów, w przypadku gdy jest wymagany dla tego rodzaju 

odpadów z wyszczególnieniem na niebezpieczne, lub gdy zaistniała potrzeba zachowania 

wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska; (d) miejsca i sposobu magazynowa

nia odpadów oraz rodzaju magazynowanych odpadów; (e) minimalnej i maksymalnej ilości 

odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymal

nej zawartości zanieczyszczeń, z uwzględnieniem PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, 

fluoru, siarki i metali ciężkich -  w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicz

nego przekształcania odpadów; (f) informacji określonych w art. 95 ust. 9 -  w przypadku 

instalacji lub urządzeń do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaź

nych odpadów weterynaryjnych; (g) informacji wynikających z przepisów odrębnych oraz
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(h) czasu obowiązywania zezwolenia. Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na 

przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż 10 lat (art. 44 

u.o.o.).

Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wy

dawane w drodze decyzji przez organ właściwy odpowiedni ze względu na miejsce zbiera

nia lub przetwarzania odpadów. Organem właściwym jest marszałek województwa w na

stępujących przypadkach: (a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

z 2008 r., (b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie 

odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeśli ilość 

umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę 

lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg oraz (c) 

dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W pozostałych przy

padkach zezwolenie jest wydawane przez starostę. Kolejnym organem ochrony środowiska 

jest regionalny dyrektor ochrony środowiska w przypadku wydania zezwolenia na zbiera

nie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych. Natomiast 

przetwarzanie odpadów polegające na unieszkodliwianiu zakaźnych odpadów medycznych 

i zakaźnych odpadów weterynaryjnych wymaga zgody Głównego Inspektora Sanitarnego 

(art. 41 u.o.o).

Podsumowanie

Reasumując można stwierdzić, iż system pozwoleń na korzystanie z zasobów środo

wiska niewątpliwie pełni rolę reglamentacyjno-ochronną. Z jednej strony ogranicza ich 

nadmierne użytkowanie, a z drugiej chroni przed nadmiernym ich zanieczyszczaniem. 

Szczególnie duże znaczenie mają pozwolenia zintegrowane, ponieważ pozwalają na 

ochronę środowiska jako całości nie rozróżniając na zasoby wodne, powietrza itd. oraz na 

sposób oddziaływania -  emisja pyłów i gazów do powietrza, odprowadzanie ścieków oraz
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wytwarzanie odpadów. Ponadto wymagają zastosowania najbardziej nowoczesnych tech

nik i technologii pozwalających na rygorystyczne przestrzeganie standardów emisyjnych i 

jakości środowiska w uogólnieniu do całości środowiska.

Nie bez znaczenia są również pozwolenia sektorowe. Pozwolenia na emisję gazów i 

pyłów do powietrza zapobiegają jego nadmiernemu zanieczyszczaniu, zwłaszcza przez naj

większe źródła, jakimi są zakłady przemysłowe. System ten wymaga od nich bowiem prze

strzegania norm i podjęcia działań w zakresie udoskonalania i wprowadzania technologii 

ograniczających emisję gazów i pyłów od powietrza, co odnosi się również do ograniczenia 

wytwarzania odpadów np. poprzez wprowadzanie technologii małoodpadowych. Dla 

przedsiębiorstw takie działania są realizowane także przez wdrożenie normy ISO 14001, 

która wymaga ograniczenia emisji gazów i pyłów do powietrza oraz uporządkowania go

spodarki ściekowej i odpadowej193. Pozwolenie wodnoprawne również pełni funkcję regla- 

mentacyjno - ochronną. Z jednej strony ogranicza dowolne korzystanie z zasobów wod

nych, ponieważ jest wymagane na pobór wody w ilościach większych niż 5m3/d -  chroni 

wody pod względem ilościowym, a z drugiej chroni przed zanieczyszczeniem poprzez wy

móg uzyskania tego pozwolenia na odprowadzanie ścieków do wód, które muszą spełniać 

dopuszczalne normy -  chroni wody pod względem jakościowym. Natomiast zezwolenie na 

zbieranie i przetwarzanie odpadów reglamentuje ich ilość powstawania i jest bodźcem dla 

przedsiębiorców do działań w zakresie ograniczenia ilości ich powstawania poprzez stoso

wanie, jak już uprzednio wspomniano technologii małoodpadowych, jak również poddanie 

ich w jak największym stopniu odzyskowi. Natomiast wymóg uzyskania zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, szczególnie niebezpiecznych czyli najbardziej uciążliwych dla śro

dowiska, pozwala na odpowiednie zgodne z wymaganiami prawa ochrony środowiska ich

193 Zob. więcej: E. Zębek, Obowiązki i  działania przedsiębiorców w zakresie ochrony powietrza na tle obo
wiązujących regulacji prawnych, (w:) Gospodarcze prawo środowiska, J. Ciechanowicz-McLean i T. Bojar 
Fijałkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 260-270; E. Zębek, Obowiązki 
i  działania przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska przed odpadami niebezpiecznymi, (w:) Prawo 
ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej, J. Ciechanowicz - McLean i T. Bo- 
jar-Fijałkowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 113-120; U. Szymańska, E. 
Mikołajczak, Międzynarodowa norma ISO 14001 wprocesie zarządzania zasobami środowiska. „Ochrona Śro
dowiska” 2001, nr 2, s. 21-27.
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unieszkodliwienie, co przyczynia się do ochrony zasobów środowiska, głównie gleb, wód 

powierzchniowych i podziemnych, przed ich negatywnym oddziaływaniem.
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Koncesje

Istota koncesji, definicja i rodzaje kopalin

Kopaliną jest skałą lub wydzielaną z niej w czasie eksploatacji częścią składową, albo 

zawartą w niej cieczą lub gazem, które po wydobyciu, w formie naturalnej lub po przetwo

rzeniu stają się użytecznym surowcem mineralnym. Surowiec mineralny jest produktem 

eksploatacji złoża, jest to substancja mineralna odłączona od pierwotnego środowiska swo

jego występowania i przystosowana do użytkowania praktycznego i przygotowana do przy

jęcia lub przyjęta przez użytkownika, tj. znajdująca zastosowanie i mogąca być lub będąca 

przedmiotem sprzedaży194. Złoże kopaliny natomiast zostało zdefiniowane jako jej „natu

ralne nagromadzenia” oraz różnie formułowane określenia możliwości jej pozyskania. Inną 

formą tej definicji jest, że „złożem jest takie naturalne nagromadzenie kopaliny, którego 

eksploatacja jest technicznie możliwa i może być gospodarczo uzasadniona” 195. W ujęciu 

prawnym złoże kopaliny zostało zdefiniowane w art. 6 pkt 19 prawa geologicznego i górni

czego z 2011 r.196 (p.g.g.). Złoże kopaliny jest zatem naturalnym nagromadzeniem minera

łów, skał oraz innych substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodar

czą. Obecnie ustawodawca w analizowanym akcie prawnym nie uwzględnił wyraźnego po

działu kopalin na podstawowe i pospolite. Wcześniej w już nie obowiązującym akcie praw

nym197 do kopalin podstawowych zaliczono kopaliny w postaci:

1) gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, 

węgla kamiennego i metanu z węgla kamiennego;

194 A. Bolewski (red.), Encyklopedia surowców mineralnych, t. III, Wydawnictwo CPPGSMiE PAN, Kra- 
ków1994; M. Nieć, Złoże -  kopalina- surowiec mineralny. Podstawowe terminy geologii gospodarczej-złożo
wej i  potrzeba ich uwzględnienia w przepisach prawa geologicznego i  górniczego. „Przegląd Geologiczny” 
2010, nr 8, s. 672-678.
195 M. Nieć, Złoże -  kopalina - surowiec mineralny. Podstawowe terminy geologii gospodarczej - złożowej i  
potrzeba ich uwzględnienia w przepisach prawa geologicznego i  górniczego. „Przegląd Geologiczny” 2010, nr 
8, s. 672-678.
196 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, 1991 ze zm.
197 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r., nr 228, poz.1947).
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2) kruszców metali szlachetnych, rud metali (z wyjątkiem darniowych rud żelaza) i me

tali w stanie rodzimym, łącznie z rudami pierwiastków rzadkich i rozproszonych oraz 

pierwiastków promieniotwórczych;

3) apatytu, barytu, fluorytu, fosforytu, gipsu i anhydrytu, pirytu, siarki rodzimej, soli po

tasowej i potasowo-magnezowej, soli strontu, soli kamiennej;

4) azbestu, bentonitu, diatomitu, dolomitu, glin biało wypalających się i kamionkowych, 

glin i łupków ogniotrwałych, grafitu, kaolinu, kamieni szlachetnych i ozdobnych, 

kwarcu, kwarcytu, magnezytu, miki, marmurów i wapieni krystalicznych, piasków 

formierskich i szklarskich, skaleni, ziemi krzemionkowej.

Natomiast kopalinami pospolitymi były pozostałe niewymienione wcześniej kopaliny (art.

5) np. żwir, piasek. W obecnie obowiązującej ustawie p.g.g. ustawodawca w art. 10 ust. 1 

wymienia złoża kopalin objętych własnością górniczą (patrz rozdział Zasady koncesjono

wania).

Koncesje dotyczą eksploatacji złóż kopalin. Eksploatacja złóż kopalin jest niezbędna, 

gdyż dostarcza surowców mineralnych niezbędnych dla zaspokajania potrzeb bytowych 

społeczeństwa, jednakże jest związana z degradacją środowiska. Koncesja jest aktem admi

nistracyjnym, który uprawnia do wykonywania ściśle określonej działalności gospodarczej 

w sposób i na warunkach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej198, 

których przestrzeganie polega na kontroli organu wydającego koncesję199. Koncesja jest de

cyzją administracyjną, w której określa się sposób i rodzaj prowadzenia działalności, prze

strzeń, w granicach której będzie ona prowadzona, termin jej rozpoczęcia, okres jej ważno

ści, ponadto określa się cel, zakres, rodzaj i harmonogram prac geologicznych i inne wyma

gania, w szczególności w zakresie ochrony środowiska200.

Koncesje służą ochronie kopalin przed ich nadmierną eksploatacją. W ujęciu literatu

rowym ochrona złóż kopalin została zdefiniowana jako:

198 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.).
199 U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawna, PWN, Warszawa 2004; E. Zalewska, M. Szuflicki, 
Koncesjonowanie działalności poszukiwawczej, rozpoznawczej i  wydobywczej złóż ropy naftowej i  gazu 
ziemnego w Polsce. „Wiertnictwo Naftowo-Gazowe” 2007, nr 24(1), s. 633-641.
200 M. Nieć, B. Radwanek-Bąk, Ochrona i  racjonalne wykorzystywanie złóż kopalin, Wydawnictwo IGSMiE 
PAN Kraków 2014.
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•  ochrona terenu ich występowania przed zagospodarowaniem, które może uniemoż

liwiać wykorzystanie złoża i niezbędną do tego działalnością górniczą,

•  zabezpieczenie zasobów przed nieuzasadnionymi stratami i minimalizację nieunik

nionych strat,

•  pełne wykorzystanie występujących w złożu kopalin, w tym także kopalin towarzy

szących kopalinie głównej,

•  zespół zabiegów zmierzających do wykorzystania kopaliny zgodnie z pełną jej war

tością użytkową, tj. optymalne wykorzystanie kopalin i wytworzonych z nich su

rowców w trakcie ich przetwórstwa i użytkowania,

•  ograniczanie odpadów eksploatacyjnych i przeróbczych,

•  ograniczanie wydobywania kopalin przez wykorzystanie surowców zastępczych 

(substytutów) i recykling201.

Ochrona zasobów złóż kopalin powinna być realizowana poprzez: (a) zapewnienie ich do

stępności dla wykorzystania, tj. zabezpieczenie dostępności terenów, na których znajdują 

się złoża kopalin (w tym również złoża jeszcze nieudokumentowane, przewidywane) przed 

takimi formami zagospodarowania przestrzennego, które mogłyby uniemożliwić lub znacz

nie utrudnić możliwości ich przyszłego wykorzystania; (b) racjonalne wykorzystanie złóż 

-  tworzenie warunków dla ich wykorzystania; (c) racjonalną gospodarkę złożami eksploat

owanymi, zapewniającą możliwie długotrwałość ich użytkowania oraz (d) racjonalne wy

korzystanie kopalin zgodnie z ich walorami surowcowymi202.

W ujęciu prawnym zasady ochrony złóż kopalin zostały określone w dziale VII 

ustawy poś203. Zgodnie z art. 125 tejże ustawy złoża kopalin podlegają ochronie polegającej 

na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu, w tym 

kopalin towarzyszących. Eksploatację złoża kopaliny należy prowadzić w sposób gospodar

czo uzasadniony, przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy

201 S. Kozłowski, Ochrona złóż kopalin użytecznych. „Gospodarka Surowcami Mineralnymi -  Mineral Reso
urces Management” 1989, nr 5(1), s. 129-171; A. Paulo, Kierunki ochrony zasobów kopalin, (w:) Geologiczne 
aspekty ochrony środowiska naturalnego, Wydawnictwo AGH, Kraków 1991, s. 51-57; E. Pietrzyk-Sokulska, 
Leksykon ochrony środowiska, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2012.
202 M. Nieć, B. Radwanek-Bąk, op. cit., 15-16.
203 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, 785, 898, 
1089.
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zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny. Obowiązki w tym za

kresie nałożono na podejmującego eksploatację złóż kopalin lub prowadzącego tę eksploat

ację. Jest on zobowiązany przedsięwzięć środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak 

również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, a 

także sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać 

do właściwego stanu inne elementy przyrodnicze (art. 126 ust. 1 i 2 poś).

Zasady koncesjonowania

Zasady koncesjonowania zostały zawarte w dziale III prawa geologicznego i górni

czego. Zgodnie z art. 21 tejże ustawy koncesja jest wymagana na działalność związaną z 

poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin wymienionych w art. 10 ust. 1. Według 

cytowanego artykułu do złóż kopalin zaliczamy: złoża węglowodorów, węgla kamiennego, 

metanu występującego jako kopalina towarzysząca, węgla brunatnego, rud metali z wyjąt

kiem darniowych rud żelaza, metali w stanie rodzimym, rud pierwiastków promieniotwór

czych, siarki rodzimej, soli kamiennej, soli potasowej, soli potasowo-magnezowej, gipsu i 

anhydrytu, kamieni szlachetnych, bez względu na miejsce ich występowania, które są ob

jęte własnością górniczą. Ponadto koncesja wymagana jest na działalność związaną z: (a) 

poszukiwaniem lub rozpoznawaniem kompleksu podziemnego składowania dwutlenku 

węgla, (b) wydobywaniem kopalin ze złóż, (c) poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wę

glowodorów oraz wydobywaniem węglowodorów ze złóż, (d) podziemnym bezzbiorniko- 

wym magazynowaniem substancji, (e) podziemnym składowaniem odpadów oraz (f) pod

ziemnym składowaniem dwutlenku węgla. Koncesja udzielana jest na czas oznaczony, jed

nak nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złożył wniosek o 

udzielenie koncesji na czas krótszy. W przypadku koncesji na podziemne składowanie dwu

tlenku węgla uwzględniany jest okres, w którym należy wypełnić obowiązek prowadzenia 

monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla nawet po zamknięciu 

podziemnego składowiska dwutlenku węgla. Taki monitoring powinien być prowadzony 

przez okres nie krótszy niż 20 lat. Należy także zaznaczyć, iż koncesja uprawnia do wyko

nywania działalności gospodarczej tylko w oznaczonej przestrzeni.
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Zgodnie z art. 22 p.g.g. do organów udzielających koncesji należą minister właściwy 

do spraw środowiska, starosta i marszałek województwa. Minister Środowiska jest władny 

do udzielania koncesji w przypadku: poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin z wy

jątkiem złóż węglowodorów, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż uregulowanych w art. 10 ust. 

1 (patrz wyżej), poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania wę

glowodorów ze złóż, wydobywania kopalin ze złóż znajdujących się w granicach obszarów 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania sub

stancji, podziemnego składowanie odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku wę

gla. Starosta zaś udziela koncesji w przypadku wydobywania kopalin ze złóż, jeżeli jedno

cześnie są spełnione trzy warunki. Pierwszy dotyczy obszaru udokumentowanego złoża 

nieobjętego własnością górniczą, który nie może przekroczyć 2 ha, drugi - wydobycia ko

paliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekraczającego 20 000 m3, a trzeci -  działal

ności, która może być prowadzona tylko metodą odkrywkową bez użycia środków strzało

wych. Natomiast marszałek województwa wydaje koncesję w zakresie nieokreślonym w/w 

pkt 1 i 2 oraz w przypadku koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

Przy udzielaniu koncesji na niektóre rodzaje działalności wymagane są dodatkowo 

uzgodnienia i opinie. W przypadku bowiem udzielenia koncesji na poszukiwanie lub roz

poznawanie rud pierwiastków promieniotwórczych oraz wydobywanie tych rud ze złóż 

wymagana jest opinia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki; na wydobywanie kopalin z 

gruntów pod wodami śródlądowymi oraz z obszarów wskazanych w art. 88d ust. 2 u.p.w.204 

- uzgodnienia z organem odpowiedzialnym za utrzymanie wód oraz opinii organu właści

wego do wydania pozwolenia wodnoprawnego, a na wydobywanie w/w kopalin ze złóż, 

podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie dwu

tlenku węgla - uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki złożami kopalin 

oraz na podziemne składowanie dwutlenku węgla - opinii Komisji Europejskiej. Ponadto

204 Zgodnie z art. 88d ust. 2 u.p.w. dotyczy to: (1) obszarów o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia po
wodzi wynoszącym raz na 500 lat lub obszarów o prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzenia ekstremal
nego; (2) obszarów o szczególnym zagrożeniu powodzią; (3) obszarów zawierających tereny narażone na za
lanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego lub przeciwsztormowego.
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wymagana jest opinia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przy udzielaniu koncesji na 

działalność polegającą na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin (z wyłączeniem 

złóż węglowodorów), kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także na 

poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów oraz wydobywaniu węglowodorów ze 

złóż poza granicami obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Podobnie w przypadku 

działalności prowadzonej poza granicami obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej na 

udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazy

nowanie substancji, podziemne składowanie odpadów albo podziemne składowanie dwu

tlenku węgla, oraz wydanie decyzji inwestycyjnej przy rozpoczęciu fazy wydobywania 

złoża kopaliny (art. 49z ust. 1) wymagane są uzgodnienia z wójtem (burmistrzem, prezy

dentem miasta) właściwym ze względu na miejsce wykonywania zamierzonej działalności. 

Ponadto udzielenie koncesji przez starostę wymaga opinii marszałka województwa (art. 23 

p.g.g.) .

We wniosku o udzielenie koncesji, poza wymaganiami przewidzianymi przepisami z 

zakresu ochrony środowiska i działalności gospodarczej, powinny być wskazane informacje 

dotyczące: (1) właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach któ

rych ma być wykonywana zamierzona działalność oraz oznaczenia tych nieruchomości 

zgodnie z ewidencją gruntów i budynków; jednakże wymóg ten nie dotyczy poszukiwania 

i rozpoznawania złóż węglowodorów; (2) praw wnioskodawcy do nieruchomości (prze

strzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub praw o usta

nowienie którego ubiega się wnioskodawca; (3) czasu obowiązywania koncesji wraz ze 

wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności; (4) środków, jakimi dysponuje wniosko

dawca mających na celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalno

ści; (5) wykazu obszarów objętych formami ochrony przyrody - wymóg ten nie dotyczy 

przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

oraz (6) sposobu przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środo

wisko (art. 24 p.g.g.).

Do przedmiotowego wniosku należy także dołączyć dowody istnienia określonych w 

nim okoliczności oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków. Załączniki graficzne należy
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sporządzić zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic 

podziału terytorialnego kraju. W uzasadnionych przypadkach organ koncesyjny może za

żądać złożenia kopii wniosku o udzielenie koncesji wraz z załącznikami. Jeżeli dla prze

strzeni objętej wnioskiem została już sporządzona dokumentacja geologiczna, organ konce

syjny może zażądać jej przedłożenia. Ponadto we wniosku o udzielenie koncesji na poszu

kiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny oraz na poszukiwanie lub rozpoznawanie kom

pleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla należy również określić cel, zakres i 

rodzaj prac i robót geologicznych oraz zamieścić informację o pracach, które mają być wy

konywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich technologiach. Ponadto w przy

padku wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny 

należy wskazać minimalną kategorię rozpoznania złoża (art. 25 ust. 1 p.g.g.).

Na potrzeby niniejszego opracowania zostaną przedstawione wyłącznie kwestie doty

czące samego wniosku i już udzielonej koncesji na poszukiwanie i wydobywanie złóż ko

palin. We wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy wskazać 

dane dotyczące (art. 26 ust. 1 p.g.g.):

1) złoża kopaliny lub jego części, będącej przedmiotem wydobycia;

2) wielkości i sposobu zamierzonego wydobycia kopaliny;

3) stopnia zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzy

szących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, a także środki umoż

liwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek 

-  zasoby eksploatacyjne ujęcia;

4) projektowanego położenia obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawionego 

zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych wraz z zaznaczeniem granic podziału 

terytorialnego kraju;

5) geologicznych i hydrogeologicznych warunków wydobycia, a w razie potrzeby warun

ków wtłaczania wód do górotworu.

Do wniosku dołącza się również dowody istnienia dotyczące prawa do korzystania 

z informacji geologicznej, przysługujące wnioskodawcy w zakresie niezbędnym do prowa
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dzenia zamierzonej działalności oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geolo

giczną; a także praw przysługujących wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w gra

nicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopa

liny metodą odkrywkową lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia. Obowiązek ten nie 

dotyczy działalności związanej z wydobywaniem węgla brunatnego. Ponadto należy dołą

czyć projekt zagospodarowania złoża, określający wymagania w zakresie racjonalnej gospo

darki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie ko

paliny głównej i kopalin towarzyszących oraz technologii eksploatacji zapewniającej ogra

niczenie ujemnych wpływów na środowisko. Obowiązek ten nie dotyczy koncesji udziela

nych przez starostę. Należy tutaj zaznaczyć, iż projekt zagospodarowania złoża dotyczący 

w/w złóż z wyłączeniem złóż węglowodorów, podlega zaopiniowaniu przez właściwy organ 

nadzoru górniczego. Opinia ta jest wydawana wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia projektu zagospodarowania złoża. W przypadku niewyrażenia opinii w tym ter

minie uważa się, że organ nadzoru górniczego nie zgłasza uwag. Ponadto we wniosku o 

udzielenie koncesji przez starostę należy również określić przewidywany sposób prowadze

nia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania wskazane w art. 108 ust. 2 oraz 

prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki zawarte w 

art. 129 ust. 1. Zgodnie bowiem z art. 108 ust. 2 p.g.g. w planie przewidzianego ruchu za

kładu górniczego powinno się określić strukturę organizacyjną zakładu górniczego. W tym 

zakresie należy wskazać stanowiska osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz granice zakładu 

górniczego z wyszczególnieniem przedsięwzięć niezbędnych do zapewnienia wykonywa

nia działalności objętej koncesją. Działania te dotyczą bezpieczeństwa powszechnego, po

żarowego, osób przebywających w zakładzie górniczym, tzn. bezpieczeństwa i higieny 

pracy, racjonalnej gospodarki złożem, ochrony elementów środowiska i obiektów budow

lanych oraz zapobiegania szkodom i ich naprawy. Natomiast w przypadku likwidacji za

kładu górniczego, w całości lub w części zgodnie z art. 129 ust. 1 p.g.g., przedsiębiorca jest 

obowiązany do zabezpieczenia lub zlikwidowania wyrobiska górniczego oraz urządzeń, in

stalacji i obiektów zakładu górniczego. Ponadto powinien on przedsięwziąć niezbędne 

środki chroniące sąsiednie złoża kopalin, wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych, a
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także środki w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów po działalności górni

czej.

Ustawodawca w art. 30 p.g.g. wskazał listę informacji, które powinny być zawarte w 

koncesji. Są to informacje związane z: (a) rodzajem i sposobem wykonywania zamierzonej 

działalności; (b) przestrzenią, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działal

ność; (c) czasem obowiązywania koncesji oraz (d) terminem rozpoczęcia działalności okre

ślonej koncesją, a w razie potrzeby -  przesłankami, których spełnienie oznacza rozpoczęcie 

działalności. Koncesja może także określać inne wymagania dotyczące wykonywania dzia

łalności objętej koncesją, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i 

ochrony środowiska. Ponadto koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, 

z wyłączeniem złoża węglowodorów, albo na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleks u 

podziemnego składowania dwutlenku węgla powinna wskazać dane dotyczące: (a) celu, za

kresu i rodzaju zamierzonych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, a w przy

padku koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża 

węglowodorów -  minimalnej kategorii rozpoznania złoża; (b) zakresu i harmonogramu 

przekazywania informacji geologicznych i próbek uzyskanych w wyniku wykonywania ro

bót geologicznych oraz (c) wysokości opłaty za działalność określoną w koncesji. Należy 

tutaj zaznaczyć, iż powierzchnia terenu objętego koncesją na poszukiwanie lub rozpozna

wanie złoża kopaliny albo kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla nie 

może przekroczyć 1200 km2 (art. 31 p.g.g.).

Udzielanie koncesji może być uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, 

które mogą powstać na skutek wykonywania działalności objętej koncesją. Dotyczy to sy

tuacji, gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes państwa lub społeczny, a zwłaszcza 

związany z ochroną środowiska. Forma oraz wielkość zabezpieczenia określana jest w kon

cesji biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, przestrzeń objętą 

koncesjonowaniem, czas, na jaki koncesja została udzielona oraz stopień szkodliwości danej 

działalności i jej wpływ na środowisko (art. 17 ust. 2 p.g.g.). W przypadku, gdy dochodzi do 

naruszenia przepisów ustawy, przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska albo racjo
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nalnej gospodarki zasobami złóż lub też gdy przedsiębiorca po uzyskaniu koncesji nie wy

pełnia jej warunków, organ koncesyjny ma obowiązek wezwać dany podmiot do niezwłocz

nego zaniechania naruszeń. Jeśli przedsiębiorca w dalszym ciągu narusza przepisy ustawy 

lub też nie wypełnia warunków koncesji, organ koncesyjny wówczas ma prawo cofnąć kon

cesję bądź ograniczyć jej zakres bez odszkodowania. Warto zaznaczyć, że przedsiębiorca 

pomimo wygaśnięcia lub cofnięcia koncesji nadal jest zobowiązany do wykonywania okre

ślonych w niej obowiązków z zakresu ochrony środowiska205.

Działalność objęta koncesjonowaniem ma szczególne znaczenie dla zaspokojenia po

trzeb publicznych i dlatego też przedmiotem szczególnej regulacji prawnej jest powierzenie 

jej realizacji podmiotom prywatnym206. Jednakże nie należy zapominać o tym, żeby unikać 

nadmiernej eksploatacji kopalin, ponieważ szybko ulegną one wtedy wyczerpaniu oraz 

przeprowadzać ją zgodnie z zasadami ochrony środowiska, żeby nie stała się przyczyną de

gradacji innych równie cennych zasobów środowiska207.

Odpowiedzialność za szkody związane z działalnością koncesjonowaną

Poszukiwanie i eksploatacja złóż kopalin jest ściśle związana z ingerencją w środowi

sko i powoduje szkody. Oddziaływania działalności wydobywczej na środowisko jest w 

dwojakiej postaci: (1) ogólnej doraźnej uciążliwości, tj. hałas, zapylenie oraz (2) przekształ

ceń środowiska. Przekształcenia środowiska w okresie wykonywania robót geologicznych, 

wykonywania wierceń lub rozpoznawczych wyrobisk górniczych (szybików, sztolni) są za

zwyczaj niewielkie, dotyczą bowiem bardzo ograniczonej przestrzeni, są krótkotrwałe i ła

twe do usunięcia. Poważne przekształcenia mają miejsce dopiero w czasie budowy i dzia

łalności zakładu górniczego, które mogą prowadzić np. do zmiany warunków wodnych, 

morfometrii terenu, właściwości gruntów, zmiany w ekosystemach (np. niszczenie siedlisk)

205 R. Paczuski, op. cit., s. 253; zob. także: B. Rakoczy (red.), K. Karpus, G. Klimek, J. Maciejewska, M. 
Szalewska, M. Tyburek, M. Walas, Prawo geologiczne i  górnicze. Kom entarz, Lex Wolters Kluwer business, 
Warszawa 2015, s. 120 i nast.
206 U. Kalina-Prasznic (red.), op. cit., s. 125.
207 E. Zębek, M. Szwejkowska, Pozwolenia i  k on cesje..., s. 73-75.
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i są długotrwałe, ale przynajmniej częściowo przemijające, gdyż po likwidacji zakładu gór

niczego następuje naturalne ich odtworzenie. Trwałymi są przede wszystkim zmiany kra

jobrazowe208.

Kwestie odpowiedzialności za szkody w środowisku zostały uregulowane w ustawie o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z 2007 r.209, której przepisy są stoso

wane do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub do szkód w środowisku spo

wodowanych przez działalność podmiotu korzystającego ze środowiska stwarzającą ryzyko 

szkody w środowisku. Przepisy ustawy mają także zastosowanie w przypadku szkód spo

wodowanych przez inną działalność podmiotu korzystającego ze środowiska, jeżeli dotyczą 

gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych oraz wystąpiły z winy 

podmiotu korzystającego ze środowiska (art. 2 ust. 1). Należy tutaj zaznaczyć, iż ustawo

dawca dość obszernie zdefiniował szkodę w środowisku w art. 6 pkt 11 jako negatywną, 

mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do 

stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działal

ność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska. Szkoda taka może nastąpić w 

odniesieniu do gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych, przez co 

ma to znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony 

tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych. Jednakże należy tutaj nadmienić, iż szkoda w 

gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych nie obejmuje uprzed

nio zidentyfikowanego negatywnego wpływu, wynikającego z działania podmiotu korzy

stającego ze środowiska objętego: (1) decyzjami określonymi w art. 34210 lub w art. 56211

208 Radwanek-Bąk B., Kryteria w aloryzacji złóż kopalin skalnych dla ich ochrony. „Górnictwo Odkrywkowe” 
2002, nr 44(2-3), s. 27-31.
209 t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1789 ze zm.
210 Zgodnie z art. 34 u.o.p. jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, 
w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, wła
ściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich -  dyrektor właściwego 
urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziały
wać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście określone w art. 27 ust. 3 pkt 1, 
zapewniając przy tym wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właści
wego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. Należy tutaj zaznaczyć, iż art. 27 ust. 1 pkt 3 u.o.p. dotyczy 
listy proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, którą minister właściwy do spraw środo
wiska, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, przekazuje Komisji Europejskiej.
211 Zgodnie z art. 56 u.o.p. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zezwolić w stosunku do gatunków:
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u.o.p., (2) zatwierdzonym planem urządzenia lasu, dla którego przeprowadzono strate

giczną ocenę oddziaływania na środowisko na podstawie art. 46 ustawy u.o.o.ś. (patrz roz

dział Strategiczne oceny oddziaływ ania na środow isko), (3) decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, uregulowanej przepisami art. 71 ust. 1 u.o.o.ś. (patrz rozdział Istota i  

procedura uzyskania decyzji o środowiskow ych uwarunkowaniach), (4) postanowieniami 

wskazanymi w art. 90 ust. 1 i art. 98 ust. 1212 u.o.o.ś. w odniesieniu do wód mających zna

czący negatywny wpływ na potencjał ekologiczny, stan ekologiczny, chemiczny lub ilo

ściowy wód oraz do powierzchni ziemi, rozumianej jako zanieczyszczenie gleby lub ziemi, 

w tym zwłaszcza zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

W przypadku spowodowania szkody w środowisku w wyniku prowadzonej działal

ności gospodarczej należy przystąpić do działań naprawczych, do których zaliczamy wszel

kie działania, w tym ograniczające lub tymczasowe, podejmowane w celu naprawy lub za

stąpienia w równoważny sposób elementów przyrodniczych lub ich funkcji, które uległy 

szkodzie, a także działania kompensacyjne. Do działań naprawczych zalicza się w szczegól

ności przeprowadzenie remediacji, przywracanie naturalnego ukształtowania terenu, zale

sianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, reintrodukcję zniszczonych gatun

ków, prowadzące do usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz przywracania równowagi 

przyrodniczej na danym terenie (art. 6 pkt 3). W odniesienia do działalności podlegającej 

koncesjonowaniu zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 do działalności stwarzającej ryzyko szkody w 

środowisku zalicza się działalność z zakresu prawa geologicznego i górniczego, szczególnie 

w przypadku podziemnego składowanie dwutlenku węgla.

(1) objętych ochroną ścisłą -  na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 9 i ust. 1a pkt 
4 oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 11 i 16 i ust. 1a pkt 1, 7 i 8; (2) objętych ochroną ścisłą i częściową -  na czynności 
podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 i 1a oraz art. 52 ust. 1 i 1a, jeżeli zezwolenie dotyczy obszaru 
wykraczającego poza granice dwóch województw lub jeżeli ma to związek z działaniami podejmowanymi 
przez ministra właściwego do spraw środowiska, w tym dotyczącymi realizacji programu ochrony i zrówno
ważonego użytkowania różnorodności biologicznej, programów ochrony gatunków zagrożonych wyginię
ciem lub umów międzynarodowych.
212 Zgodnie z art. 90 ust. 1 u.o.o.ś. po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska albo właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska jest 
zobligowany do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. 
Następnie zgodnie z art. 98 ust. 1 u.o.o.ś. po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar 
Natura 2000 regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia 
warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.
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W rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1a ustawy p.g.g. w ramach działań naprawczych w tym 

zakresie podejmowane są działania polegające na: (a) naprawieniu lub usunięciu nieprawi

dłowości w procesie zatłaczania lub składowania dwutlenku węgla albo w kompleksie pod

ziemnego składowania dwutlenku węgla, które są związane z ryzykiem wystąpienia wy

cieku dwutlenku węgla lub powstaniem zagrożenia zdrowia i życia ludzi oraz środowiska 

oraz (b) zatrzymaniu wycieku dwutlenku węgla, aby uniemożliwić lub zatrzymać wydosta

nie się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku węgla. Ce

lem działań naprawczych jest przywrócenie stanu poprzedniego czyli odtworzenie stanu 

sprzed powstania szkody, w szczególności poprzez zapewnienie obiektom budowlanym, 

urządzeniom oraz instalacjom niepogorszonej odporności, ciepłochłonności, szczelności i 

użyteczności techniczno-funkcj onalnej.

Odpowiedzialność za szkodę ponosi przedsiębiorca prowadzący ruch zakładu górni

czego, wskutek którego wystąpiła szkoda, a także inny podmiot prowadzący działalność re

gulowaną ustawą, nawet jeżeli nie stosuje się do nich przepisów dotyczących ruchu zakładu 

górniczego. W przypadku gdy nie można ustalić sprawcy wyrządzenia szkody, odpowiada 

za nią przedsiębiorca, który w dniu ujawnienia się szkody miał prawo do prowadzenia dzia

łalności w obszarze górniczym, w granicach którego wystąpiła szkoda. Jeśli nie istnieje 

przedsiębiorca odpowiedzialny za szkodę ani jego następca prawny, za szkodę odpowiada 

Skarb Państwa reprezentowany przez właściwy organ nadzoru górniczego. Podkreślenia 

wymaga fakt, iż jeżeli szkoda nastąpiła z innych przyczyn niż ruch zakładu górniczego, od

powiedzialność w/w podmiotów jest solidarna (art. 146 p.g.g.).

Przywrócenie stanu poprzedniego może nastąpić przez dostarczenie gruntów, obiek

tów budowlanych, urządzeń, lokali, wody lub innych dóbr tego samego rodzaju. Naprawie

nie zaś szkody w gruncie rolnym lub leśnym zdegradowanym lub zdewastowanym na sku

tek ruchu zakładu górniczego może być zrealizowany w sposób określony przepisami o 

ochronie tych gruntów. Należy tutaj zaznaczyć, iż obowiązek przywrócenia stanu poprzed

niego ciąży na tym, kto jest odpowiedzialny za szkodę. Poszkodowany za zgodą podmiotu 

odpowiedzialnego za szkodę, może wykonać obowiązek w zamian za zapłatę odpowiedniej 

kwoty pieniężnej (art. 147 p.g.g.). Jeżeli poszkodowany poniósł nakłady na naprawienie
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szkody, odszkodowanie jest ustalane z uwzględnieniem wartości uzasadnionych nakładów 

(art. 148 p.g.g.). Roszczenia określone niniejszym działem przedawniają się z upływem 5 lat 

od dnia stwierdzenia szkody (art. 149 p.g.g.).

Podsumowanie

Działalność objęta koncesjonowaniem ma szczególne znaczenie dla zaspokojenia po

trzeb publicznych i dlatego też jest przedmiotem szczególnej regulacji. Jednakże nie należy 

zapominać o tym, aby unikać nadmiernej eksploatacji kopalin, ponieważ szybko ulegną one 

wtedy wyczerpaniu czyli nie pozostaną przyszłym pokoleniom. W takiej sytuacji nasze pań

stwo nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb przyszłych pokoleń właśnie w zakresie użytko

wania kopalin, a przecież jest to podstawą zasady zrównoważonego rozwoju. Ponadto eks

ploatację kopalin należy przeprowadzać zgodnie z zasadami ochrony środowiska, żeby nie 

stała się przyczyną degradacji innych równie cennych zasobów środowiska. Zatem przy 

wydobywaniu kopalin przedsiębiorca jest zobowiązany do przestrzegania zasad ochrony 

środowiska i przeprowadzenia rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Koncesje są więc 

instrumentem reglamentacyjno-ochronnym, ponieważ chronią złoża kopalin przed ich 

nadmierną eksploatacją, o czym stanowi ustawa Prawo geologiczne i górnicze z 2011 r.

Jednakże według M. Nieć i B. Radwanek-Bąk213 ochrona złóż kopalin powinna być 

szerzej ujęta w prawodawstwie polskim i obejmować zespół działań mających na celu umoż

liwienie najpełniejszego, racjonalnego gospodarczo korzystania z zasobów kopaliny, a w 

szczególności:

a) określenie obszarów perspektywicznych występowania złóż kopalin oraz rozpoznanie i 

dokumentowanie złóż zgodne z zasadami wiedzy geologicznej,

b) zachowanie możliwości gospodarczego wykorzystania zasobów udokumentowanych 

złóż kopalin poprzez zabezpieczenie dostępności terenów złożowych dla potrzeb ich eks

ploatacji,

213 M. Nieć, B. Radwanek-Bąk, op. cit., s. 150-151.



S t r o n a  | 125

c) zarządzanie terenami występowania złóż kopalin z poszanowaniem zasady pierwszeń

stwa wykorzystania kopalin przed innym gospodarczym wykorzystaniem terenu,

d) ograniczanie przeznaczania terenów występowania złóż na cele wykluczające możliwość 

ich eksploatacji,

e) zapobieganie działaniom powodującym degradację złoża lub prowadzącym do utrudnie

nia jego racjonalnego wykorzystania, w tym możliwości jego eksploatacji,

f) zapewnienie długotrwałego użytkowania złóż, przez racjonalną gospodarkę złożem na 

wszystkich etapach jego wykorzystania, od projektowania zagospodarowania, aż po zakoń

czenie eksploatacji i wykorzystanie terenu pogórniczego,

g) najefektywniejsze wykorzystanie kopalin, zgodnie z ich jakością oraz możliwościami 

uzdatniania i przeróbki, w tym z uwzględnieniem produkcji wielosurowcowej,

h) selektywną eksploatację i wykorzystanie kopalin towarzyszących,

i) wykorzystanie odpadów związanych z eksploatacją i przeróbką kopalin jako surowców 

wtórnych.

Ustawodawca mając na względzie skuteczną ochronę zasobów środowiska przewi

dział również kary za eksploatację instalacji bez odpowiedniego pozwolenia w dziale XI 

p.g.g. W myśl art. 176 ust. 1 cytowanej ustawy działalność bez wymaganej koncesji lub bez 

zatwierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nich wa

runków w zakresie: (a) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin albo poszukiwania 

lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, (b) wydoby

wania kopalin ze złóż, lub (c) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji 

albo podziemnego składowania odpadów, albo podziemnego składowania dwutlenku wę

gla, która spowodowała znaczną szkodę w mieniu lub poważną szkodę w środowisku, jest 

sankcjonowana w postaci kary pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast zgodnie z art. 177 

p.g.g. karze aresztu albo grzywny podlega działalność bez wymaganej koncesji lub bez za

twierdzonego projektu robót geologicznych lub z naruszeniem określonych w nich warun

ków w zakresie: (a) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin albo poszukiwania lub 

rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, (b) wydobywania
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kopalin ze złóż, lub (c) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, pod

ziemnego składowania odpadów albo podziemnego składowania dwutlenku węgla.
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Wybrane instytucje współfinansujące inwestycje w 
zakresie ochrony środowiska

Podstawy prawne i zakres finansowania krajowych funduszy ochrony

środowiska

W Polsce funkcjonuje synergiczny system finansowania przedsięwzięć w dziedzinie 

ochrony środowiska, oparty na źródłach krajowych (opłaty i kary) oraz źródłach zagranicz

nych (środki pochodzące z programów operacyjnych w ramach polityk UE lub środki prze

kazywane na mocy porozumień międzynarodowych). Inwestycje w ochronie środowiska są 

w głównej mierze realizowane przez samorządy, państwowe jednostki budżetowe, parki 

narodowe, przedsiębiorców i osoby prywatne. Filarem systemu są fundusze ekologiczne, tj. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), będący pań

stwową osobą prawną oraz 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej (WFOŚiGW), będących samorządowymi osobami prawnymi214.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, finansuje lub współ

finansuje przedsięwzięcia proekologiczne ze środków własnych i będących w jego dyspo

zycji lub obsługiwanych przez niego środków europejskich. Zakres przedmiotowy udziela

nego przez NFOŚiGW dofinansowania określany jest według tzw. „dziedzin”, do których 

należą: ochrona wód, gospodarka wodna, ochrona klimatu i atmosfery, ochrona po

wierzchni ziemi, ochrona przyrody i krajobrazu, geologia, górnictwo, monitoring środowi

ska, zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków, 

edukacja ekologiczna oraz ekspertyzy i prace naukowo-badawcze. Głównym celem działa

nia NFOŚiGW poprzez wsparcie finansowe proekologicznych przedsięwzięć realizowa

nych w skali ogólnopolskiej, jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środo

wiska i gospodarki wodnej w kraju. Projekty dofinansowane ze środków zagranicznych lub

214 Ministerstwo Środowiska, Inform acja na tem at źródeł finansow ania zadań z  zakresu ochrony środowiska 
w Polsce, ro li Narodowego Funduszu Ochrony Środow iska i  Gospodarki W odnej oraz wojewódzkich fundu
szy ochrony środow iska i  gospodarki wodnej oraz stanu wykorzystania środków  finansow ych na ochronę 
środow iska, Warszawa 2016, s. 4.
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ze środków NFOŚiGW służą osiągnięciu efektów ekologicznych wynikających z międzyna

rodowych zobowiązań Polski (w tym acquis w  obszarze ochrony środowiska)215.

W prawodawstwie polskim zasady funkcjonowania Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i go

spodarki wodnej zostały uregulowane w dziale II rozdziałem IV ustawy poś pt. Finansow a

nie ochrony środow iska i  gospodarki wodnej. Zgodnie z art. 386 cytowanej ustawy w/w 

fundusze są zaliczane do instytucji ochrony środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Śro

dowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 

9 pkt 14, a wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) 

są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy o finansach pu

blicznych z 2009 r. 216 (art. 400 poś).

Ustawodawca w art. 400a ust. 1 poś wyszczególnił przedsięwzięcia, które są objęte 

finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Takimi przedsięwzięciami są 

działania z zakresu planistyki, które dotyczą opracowywania planów stosowanych w go

spodarowaniu wodami, zarządzania ryzykiem powodziowym, przeciwdziałania skutkom 

suszy oraz tworzenia i utrzymania katastru wodnego. Następnie na liście znajdują się przed

sięwzięcia mające na celu ochroną wód, a także działania polegające na wspomaganiu osłon 

hydrologicznych i meteorologicznych społeczeństwa oraz gospodarki, rozpoznawaniu, 

kształtowaniu i ochrony zasobów wodnych kraju; realizacji zadań w zakresie rozpoznawa

nia, bilansowania i ochrony wód podziemnych w  celu ich racjonalnego wykorzystania 

przez społeczeństwo i gospodarkę; realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, 

mających na celu ochronę środowiska i gospodarki wodnej wraz z instalacjami lub urządze

niami ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. Kolejne przedsię

wzięcia dotyczą gospodarki odpadów, tj. : (a) działań w zakresie przypadków zagospodaro

wania odpadów nielegalnie przemieszczonych określonych w art. 23-25 rozporządzenia 

(WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 r. w sprawie przemieszczania

215 Ibidem, s. 20-21.
216 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870.
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odpadów217 oraz wspomagania realizacji zadań przeciwdziałających nielegalnemu prze

mieszczaniu odpadów; (b) kosztów gospodarowania odpadami z wypadków uregulowanych 

w ustawie o odpadach z 2012 r.; (c) przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami; (d) 

wykonania badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji Ochrony Śro

dowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali ciężkich w bateriach lub 

akumulatorach przez Inspekcję Handlową. Ponadto środki z analizowanych funduszy mogą 

być przeznaczone na finansowanie w całości lub w części wpisów w sprawach prowadzo

nych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przed sądami administracyjnymi 

(art. 400a ust. 1 poś).

Kolejna grupa finansowanych przedsięwzięć jest związana z ochroną powierzchni 

ziemi. Z tego zakresu uwzględniono przedsięwzięcia polegające na ochronie powierzchni 

ziemi, jednakże z wyłączeniem remediacji polegających na samooczyszczaniu, a także 

przedsięwzięcia nie polegające na samooczyszczaniu remediacją historycznego zanieczysz

czenia powierzchni ziemi, pod warunkiem, że obowiązanym do przeprowadzenia remedia

cji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub jednostka samorządu terytorialnego 

władająca powierzchnią ziemi. Na liście wskazano również przedsięwzięcia w zakresie 

ochrony warstwy ozonowej. Dotyczy to szczególnie realizacji zadań wyspecjalizowanej jed

nostki uregulowanej przepisami art. 16 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozo

nową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z 2015 r.218 Do takich zadań 

należy m.in. prowadzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów 

Ochrony Przeciwpożarowej, sporządzanie analiz i opracowań danych przekazywanych do 

rejestru, prowadzenie bazy danych oraz sporządzanie analiz i opracowań danych przekazy

wanych do tej bazy oraz danych zawartych w zbiorczych zestawieniach oraz wykonywanie 

bieżących zaleceń Unii Europejskiej w zakresie substancji kontrolowanych i fluorowanych 

gazów cieplarnianych. Finansowaniu podlegają także wydatki na prace określone w art. 7 

ust. 2 ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki z 2000 r.219, polegające na li

kwidacji zakładów górniczych w ramach regulacji prawa geologicznego i górniczego oraz

217 Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1.
218 t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 881 ze zm.
219 Dz. U. z 2016 r., poz. 266.
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rekultywacji terenów pogórniczych zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych i le

śnych. Środki z funduszy wspierają także: (a) badania i upowszechnianie ich wyników oraz 

postępu technicznego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej; (b) rozwój prze

mysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, mających na 

celu ochronę środowiska i gospodarki wodnej; (c) rozwój sieci stacji pomiarowych, labora

toriów i ośrodków przetwarzania informacji zastosowanych do badania stanu środowiska; 

(d) system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, 

a zwłaszcza w tworzeniu baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiąza

nych do ponoszenia opłat; (e) realizację zadań państwowego monitoringu środowiska, in

nych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów 

pomiarowych zużycia wody i ciepła oraz (f) systemy gromadzenia i przetwarzania danych 

dotyczących dostępu do informacji o środowisku. Ponadto finasowaniu podlegają działania 

z zakresu zapobiegania i likwidowania poważnych awarii oraz szkód górniczych oraz ich 

skutków; prowadzenia obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz te

renów, na których występują te ruchy; przeciwdziałania klęskom żywiołowym i likwido

wania ich skutków dla środowiska; zapobiegania skutkom zanieczyszczenia środowiska lub 

usuwania tych skutków, jeśli nie można ustalić podmiotu odpowiedzialnego za te skutki 

(art. 400a ust. 1 poś).

W zakresie lokalnej ochrony powietrza ustawodawca uwzględnił dofinansowanie 

przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz 

wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii oraz ekologicznych 

form transportu. Ponadto wskazano działania dotyczące rolnictwa ekologicznego, które 

bezpośrednio oddziałują na stan gleby, powietrza i wód, a zwłaszcza gospodarstw rolnych 

produkujących metodami ekologicznymi usytuowanych na obszarach prawem chronio

nych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. W odniesieniu do 

ochrony przyrody na liście znajdują się działania polegające na: (a) opracowywaniu audy

tów krajobrazowych; (b) utrzymaniu i zachowaniu parków oraz ogrodów, będących przed

miotem ochrony uregulowanym przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

(c) opracowywaniu planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie uregulowanych



S t r o n a  | 131

przepisami ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. oraz prowadzeniu monitoringu przyrod

niczego; (d) ochronie i przywracaniu chronionych gatunków roślin lub zwierząt oraz (e) 

urządzaniu i utrzymaniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. Kolejne 

działania są związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w la

sach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne (art. 

400a ust. 1 poś).

Środki z funduszy ochrony środowiska także mogą być wykorzystane na przedsię

wzięcia związane z profilaktyką zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach o przekro

czonych standardach jakości środowiska; edukacją ekologiczną oraz propagowaniem dzia

łań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju oraz przygotowywaniem i ob

sługą konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska i gospo

darki wodnej. Ponadto środki mogą być przeznaczane na przedsięwzięcia związane z roz

wojem technik i technologii. Dotyczy to działań z zakresu gromadzenia i rozpowszechnia

nia informacji o najlepszych dostępnych technikach oraz działań związanych z rejestracją i 

analizą wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegro

wanych uregulowanych przepisami art. 206 i 212 poś (patrz rozdział Pozw olenie zintegro

wane;); opracowywania i wdrażania nowych technik i technologii w zakresie ochrony śro

dowiska i gospodarki wodnej, z wyszczególnieniem ograniczania emisji i zużycia wody oraz 

efektywnego wykorzystywania paliw, a także nabywania, utrzymania, obsługą i zabezpie

czeniem specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, stosowanych do realizacji 

przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kolejne działania pod

legające finansowaniu dotyczą zadań planistycznych, tj. wojewódzkich programów 

ochrony środowiska, programów ochrony powietrza, planów działań krótkoterminowych, 

programów ochrony przed hałasem, programów ochrony i rozwoju zasobów wodnych, pla

nów gospodarki odpadami, planów gospodarowania wodami oraz krajowego programu 

oczyszczania ścieków komunalnych, a także wspomaganiem realizacji i systemu kontroli 

tych programów i planów. Ponadto w tym zakresie warto wspomnieć o współfinansowaniu 

projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środ
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ków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi wraz z przygotowywa

niem dokumentacji takich przedsięwzięć; projektów inwestycyjnych, kosztów operacyj

nych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach 

współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej, a także 

przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasa

dach określonych w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym z 2008 r.220 Należy także 

wskazać przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządza- 

nia i audytu (EMAS) oraz inne zadania mające na celu ochronę środowiska i gospodarki 

wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityką ochrony środowiska (art. 

400a ust. 1 poś). Zasady udzielania środków finansowych na realizację przedsięwzięć w za

kresie ochrony środowiska zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w 

sprawie szczegółowych warunków udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej 

na cele z zakresu ochrony środowiska z 2015 r.221

Celem działania Narodowego Funduszu jest zatem finansowanie ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej w zakresie określonym w w/w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 4-6, a 

wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w za

kresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 1-9a i 11-42. Celem działania NFOŚiGW i 

WFOŚiGW jest również tworzenie warunków do wdrażania finansowania ochrony środo

wiska i gospodarki wodnej, w szczególności poprzez zapewnienie wsparcia działaniom słu

żącym temu wdrażaniu oraz jego promocję, a także poprzez współpracę z innymi podmio

tami, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami oraz podmiotami 

mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. NFOŚiGW realizuje także za

dania Krajowego operatora systemu zielonych inwestycji określone w ustawie o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z 2009 r.222

Omawiane fundusze ochrony środowiska są także powiązane z funduszami unijnymi. 

NFOŚiGW jest bowiem instytucją finansową, o której mowa w art. 38 ust. 4 lit. b pkt ii) 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającego

220 Dz. U. z 2015 r., poz. 696 i 1777.
221 Dz. U. z 2015 r., poz. 540.
222 tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 286.
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wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej

skiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio

nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Fundu

szu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006223 

oraz może pełnić rolę podmiotu wdrażającego instrument finansowy. Natomiast 

WFOŚiGW według art. 38 ust. 5 w/w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2006 mogą pełnić rolę pośredników finansowych (art. 400b poś).

W zakresie realizacji przedsięwzięć proekologicznych z wykorzystaniem środków eu

ropejskich NFOŚiGW pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Funduszu Spójności 

(2004-2006) oraz Instytucji Wdrażającej dla pięciu priorytetów PO IiŚ 2007-2013. W przy

padku działań realizowanych w ramach I i II priorytetu (odpowiednio: Gospodarka wodno- 

ściekowa i Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi) przedsięwzięcia są wdra

żane zarówno przez NFOŚiGW (projekty o wartości powyżej 25 mln euro), jak i WFOŚiGW 

(projekty o wartości do 25 mln euro). Natomiast samodzielnie pełni funkcję w ramach Prio

rytetu II, IV i IX (w ramach działań 9.1-9.3 we współpracy z Ministerstwem Energii). 

NFOŚiGW współfinansuje ponadto przedsięwzięcia wdrażane w ramach V Priorytetu 

(Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych), a także pełni funkcję Operatora 

Programu (wspólnie z Ministerstwem Środowiska) dla Mechanizmu Finansowego Europej

skiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego224.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Wspólnej Strategii działania Narodowego 

Funduszu i wojewódzkich funduszy na lata 2017-2020. NFOŚiGW przekazał do WFOŚiGW 

założenia do Wspólnej Strategii w celu uzgodnienia. Przewiduje się, że formuła strategii 

będzie oparta na współpracy obu funduszy w celu pełnego i efektywnego wykorzystania 

środków perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, przyczyniając się do wypełnienia 

wymagań dla Polski wynikających z:

223 Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320.
224 Ministerstwo Środowiska, Inform acja na tem at źródeł fin an sow an ia.., s. 21.
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•  Pakietu klimatycznego;

•  Pakietu energetycznego;

•  Dyrektywy OZE;

•  Dyrektywy o efektywności energetycznej;

•  Dyrektywy EU ETS

oraz uwarunkowań wynikających z prawa polskiego, w tym:

•  ustawy Prawo energetyczne;

•  ustawy o efektywności energetycznej;

•  dokumentów strategicznych i sektorowych225.

Omawiane fundusze ochrony środowiska prowadzą samodzielną gospodarkę finan

sową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finanso

wanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności, a także w sposób zapewnia

jący pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających 

zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, a podstawą ich fi

nansowania jest roczny plan finansowy (art. 400q poś).

W art. 401 ust. 1-8 poś ustawodawca określił źródła przychodów NFOŚiGW i 

WFOŚiGW, które głównie pochodzą z dotacji, opłat za korzystanie ze środowiska oraz ad

ministracyjnych kar pieniężnych. Zatem przychody omawianych funduszy stanowią 

wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 

pobieranych na podstawie ustawy z zakresu ochrony środowiska oraz przepisów szczegól

nych. Do nich należą także dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe 

i wpływy pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europej

skiej; środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, ale nie pocho

dzące z budżetu UE; dotacje z budżetu państwa określone w odrębnych ustawach; przy

chody z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z działalnością tych 

funduszy, a także kredyty i pożyczki. W dalszej części omawianego art. 401 ustawodawca 

uszczegółowił wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wśród których wyróżnił:

225 Ibidem, s. 24.
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(a) wpływy z opłaty rejestracyjnej (art. 210 ust. 1226 poś), wpływy z kar pieniężnych wymie

rzanych na podstawie art. 315a poś227, wpływy z opłat uregulowanych w dziale VII prawa 

geologicznego i górniczego (patrz rozdział O płaty koncesyjne) oraz wpływy z opłat gwa

rancyjnych i uzupełniających opłat gwarancyjnych wskazanych w art. 28e ust. 4 i art. 28f 

ust. 1 p.g.g.228, a także wpływy z należności i opłat z art. 142 prawa wodnego229. Następnie 

ustawodawca wskazał jako środki zasilające budżet przedmiotowych funduszy wpływy z 

opłat zastępczych. Dotyczy to opłaty zastępczej wskazanej w art. 9a ust. 1 pkt 2 prawa ener

getycznego z 1997 r.230, której obowiązek uiszczenia został nałożony na wiele podmiotów, 

tj. odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towa

226 Art. 201 ust. 1 poś dotyczy opłaty rejestracyjnej o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
227 Zgodnie z art. 315a poś w przypadku: (1) nie realizacji zaleceń pokontrolnych przez kontrolowany organ, 
wskazany w art. 96a ust. 3, z zakresu dotrzymania terminu uchwalenia programów ochrony powietrza oraz 
planów działań krótkoterminowych, (2) niedotrzymania ustawowego terminu uchwalenia programów 
ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, (3) niedotrzymania terminów realizacji zadań 
określonych w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych -  organ za to odpo
wiedzialny podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 500 000 zł.
228 Zgodnie art. 28e ust. 4 p.g.g. zabezpieczenie środków ustanowione w formie opłaty gwarancyjnej jest 
wpłacane na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dowód 
wpłaty, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca zawarcie 
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są składane do organu koncesyjnego i stanowią dowód 
ustanowienia zabezpieczenia środków. Jednakże zgodnie z art. 28f ust. 1p.g.g. jeżeli: (1) ze sprawozdania z 
prowadzonej działalności w zakresie podziemnego składowania odpadów (w art. 127m ust. 1), (2) z dodatku 
do planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla (art. 107a), (3) z wniosków z 
przeprowadzonej kontroli określonych w art. 127n ust. 1 oraz w art. 158 pkt 2 -  wynikało, że wzrosło ryzyko 
związane z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla po przekazaniu odpowiedzialności za zamknięte 
podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych Składowisk 
Dwutlenku Węgla, organ koncesyjny może postanowić w drodze decyzji, zwiększenie wysokości 
zabezpieczenia środków. W przypadku opłaty gwarancyjnej wzrost wysokości zabezpieczenia środków 
następuje przez wniesienie uzupełniającej opłaty gwarancyjnej.
229 Według art. 142 u.p.w. instrumentami ekonomicznymi służącymi gospodarowaniu wodami są: (1) należ
ności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych będących własnością Skarbu 
Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych; (2) opłaty określone w art. 13 ust. 3 
tzn. opłata naliczona za oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego powinna następować po opłatą roczną, 
na czas nie krótszy niż 10 lat, na podstawie umowy zawartej przez upoważnionego dyrektora regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej; (3) opłaty wskazane w art. 20 ust. 10 - za oddanie w użytkowanie gruntów po
krytych wodami; (4) opłaty określone w art. 155 ust. 4 -  za przygotowanie i udostępnienie danych w innej 
formie niż dane określone w katastrze wodnym; (5) opłaty z umów uregulowanych przepisami z art. 217 ust. 
6 - umowy dotyczące wykonywania rybactwa śródlądowego.
230 tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 220, 791, 1089, 1387.
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rowy dom maklerski lub dom maklerski. Kolejne opłaty zastępcze są uregulowane przepi

sami z art. 11231 ustawy o efektywności energetycznej z 2016 r.232 oraz z art. 52 ust. 1 pkt 2 

ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2015 r.233, której obowiązek uiszczenia został 

nałożony na odbiorcę przemysłowego, przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorcę końco

wego oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski. Następnie wśród przychodów fun

duszy wskazano wpływy z następujących opłat: za otwarcie rachunku w rejestrze Unii w 

wysokości 2000 zł. (art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych z 2015 r.234); produktowych pobieranych na podstawie przepisów o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej; produktowych (w art. 34 ust. 2 i art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 2013 r.235); związanych z recyklingiem po

jazdów wycofanych z eksploatacji (w art. 14 ust. 1, art. 17 ust. 1 i 2 oraz art. 43a ust. 2236

231 Zgodnie z art. 11 ustawy o efektywności energetycznej z 2016 r. podmiot zobowiązany może zrealizować, 
uiszczając opłatę zastępczą w zakresie: (1) 30% tego obowiązku za 2016 r., (2) 20% tego obowiązku za 2017 r., 
(3) 10% tego obowiązku za 2018 r.
232 Dz. U. poz. 831.
233 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1148, 1213.
234 Dz. U. z 2015 r., poz. 1223 ze zm.
235 Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 2013 r. wpro
wadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, którzy nie wykonali obowiązku 
określonego w art. 17 ust. 1 tzn. nie zapewnili odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych takiego 
samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w któ
rych wprowadził produkty, są zobowiązani wnieść opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nie- 
osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, łącznie z recyklingiem dla wszystkich opakowań razem oraz z 
odzysku. Natomiast zgodnie z art. 37 ust. 2 cytowanej ustawy w przypadku gdy wprowadzający produkty w 
opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, pomimo ciążącego obowiązku, nie wnieśli opłaty produk
towej albo wnieśli opłatę niższą od należnej, marszałek województwa może ustalić w drodze decyzji, wysokość 
zaległości z tytułu opłaty produktowej w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewniesionej opłaty produk
towej.
236 Art. 14 ust. 1 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z 2005 r. stanowi, iż wprowadzający 
pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest zobowiązany bez wezwania do obliczenia i uisz
czenia opłaty za brak sieci. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy w przypadku stwierdzenia, że wpro
wadzający pojazd, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie uiścił opłaty za brak sieci albo uiścił opłatę w wy
sokości niższej od należnej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska może wydać decyzję, w której powinien 
określić wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci. W przypadku niewykonania tejże decyzji, w 
terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, Główny Inspektor Ochrony Środowiska po
winien ustalić, w drodze decyzji, dodatkową opłatę za brak sieci w wysokości odpowiadającej 20% kwoty 
nieuiszczonej opłaty za brak sieci. Natomiast w myśl art. 43a ust. 2 tejże ustawy wpływy z tytułu opłat za 
nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód bu
dżetu samorządu województwa, marszałek województwa powinien przekazać, w terminie 30 dni po upływie 
każdego kwartału, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z 2005 r.237) oraz związanych z 

zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (art. 72 ust. 2 i art. 77 ust. 2238, art. 15 

ust. 3 pkt 2 oraz art. 62 ust. 6239 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

z 2015 r.240), a także z tytułu środków wskazanych w art. 15 ust. 3 pkt 2 oraz art. 62 ust. 6 

ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2015 r. z wykonania obo

wiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych (patrz przypis 245).

W art. 401 poś ustawodawca jako środki zasilające fundusze ochrony środowiska wy

mienia również kwoty pomniejszeń będące wpływami z tytułu opłat za wprowadzanie do 

powietrza dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) przed dokonaniem podziału, po

mniejszoną o kwotę stanowiącą 7,5% tych wpływów (art. 402 ust. 4a poś), a także środki 

przekazane przez wprowadzających produkty w opakowaniach na podstawie art. 19 ust. 4 

pkt 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 2013 r.241 doty

czące wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych - łącznie co 

najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku ka

lendarzowym. Z zakresu gospodarki odpadami wskazano także: (a) wpływy z administra

cyjnych kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy o odpadach z 2012 r. oraz na

237 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 803, 1948.
238 W myśl art. 72 ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2015 r. wprowadzający 
sprzęt, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu jest zobowiązany do zbie
rania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zu
żytego sprzętu, do wniesienia opłaty produktowej w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu obli
czonej oddzielnie dla każdej grupy sprzętu: (a) zbierania; (b) odzysku oraz (c) przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu. Natomiast zgodnie z art. 77 ust. 2 cytowanej ustawy w przypadku nieuiszczenia opłaty 
produktowej albo wniesienia opłaty niższej od należnej marszałek województwa powinien określić w drodze de
cyzji, wysokość zobowiązania z tytułu opłaty produktowej. W przypadku niewykonania tejże decyzji, organ ten 
powinien ustalić w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty nie- 
wniesionej opłaty produktowej.
239 Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 2015 r. wprowa
dzający sprzęt jest obowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w odniesieniu do sprzętu, 
który został przez niego wprowadzony do obrotu i wnieść ją na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu 
marszałkowskiego łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągnię
tych w poprzednim roku kalendarzowym. Natomiast zgodnie z art. 62 ust. 6 cytowanej ustawy w przypadku gdy 
organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie przeznaczyła w ter minie do dnia 31 stycznia roku 
następującego po roku, na publiczne kampanie edukacyjne środków w wysokości co najmniej równej odpowiednio 
przychodom netto na poziomie co najmniej 5% uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z przejęcia obo
wiązków, jest ona zobowiązana do wpłaty bez wezwania w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, 
w którym organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego była obowiązana do przeprowadzenia pu
blicznych kampanii edukacyjnych, na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego środków w wysokości równej 
odpowiednio przychodom netto.
240 Dz. U. z 2015 r., poz. 1688.
241 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1863, 1948, 2255.
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podstawie art. 32 i 33242 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów z 2007 r.243; 

(b) wpływy z opłat wskazanych w art. 65 ust. 1 ustawy o bateriach i akumulatorach z 2009 

r.244, do których zaliczamy opłatę produktową, dodatkową opłatę produktową, opłatę na

242 Zgodnie z art. 32 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów z 2007 r. Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska może nałożyć w drodze decyzji: (a) karę pieniężną w wysokości od 50 000 do 300 000 zł 
na odbiorcę za nielegalnie przywiezienie odpadów bez dokonania zgłoszenia, (b) karę pieniężną w wysokości 
od 50 000 do 300 000 zł. Na wysyłającego odpady, który nie dokonał zgłoszenia, o ile było ono wymagane 
zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1013/2006, w drodze decyzji,; (c) karę pieniężną w wysokości od 50 000 do 
300 000 zł na wysyłającego odpady, który choćby nieumyślnie, dokonał wysyłki odpadów bez zgody zainte
resowanych właściwych organów; lub gdy zgoda zainteresowanych właściwych organów została uzyskana 
w wyniku fałszerstwa, wprowadzenia w błąd lub oszustwa; lub w sposób, który nie jest zgodny ze sposobem 
określonym w dokumencie zgłoszenia transgranicznego przesyłania (przemieszczania) odpadów określonym 
w załączniku IA do rozporządzenia nr 1013/2006, lub w dokumencie przesyłania dotyczącym transgranicz
nego przesyłania (przemieszczania) odpadów wskazanym w załączniku IB do rozporządzenia nr 1013/2006; 
(d) karę pieniężną w wysokości od 25 000 do 150 000 zł na odbiorcę odpadów, który sprowadził odpady nie
legalnie i nie zastosował się do postanowienia określonych w art. 27 ust. 4, w drodze decyzji. Natomiast zgod
nie z art. 33 cytowanej ustawy Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może nałożyć w drodze decyzji 
na odbiorcę odpadów karę pieniężną w wysokości od 30 000 do 150 000 zł, jeżeli ten, choćby nieumyślnie: (1) 
więcej niż jeden raz posługiwał się tym samym dokumentem przesyłania; (2) przyjął większą ilość transportów 
niż była zgłoszona; (3) przyjął większą ilość odpadów niż było to określone w zezwoleniu; (4) nie wypełnił 
obowiązku potwierdzenia otrzymania odpadów przez prowadzącego instalację odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów w terminie 3 dni od ich odbioru; (5) nie wypełnił obowiązku potwierdzenia dokonania odzysku lub 
unieszkodliwienia przez prowadzącego instalację odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie 30 dni 
od dokonania odzysku lub unieszkodliwienia, nie później jednak niż w terminie jednego roku kalendarzowego 
od dnia otrzymania odpadów; (6) nie wypełnił obowiązku przechowywania dokumentów związanych ze zgło
szeniem przemieszczania odpadów przez okres 3 lat od daty pierwszej wysyłki. Ponadto organ ten może na
łożyć w drodze decyzji na wysyłającego odpady, karę pieniężną w wysokości od 30 000 do 150 000 zł, jeżeli 
ten, choćby nieumyślnie: (1) więcej niż jeden raz posługiwał się tym samym dokumentem przesyłania; (2) 
dokonał wysyłki większej ilości transportów niż była zgłoszona; (3) dokonał wysyłki większej ilości odpadów 
niż było to określone w zezwoleniu; (4) dokonał wysyłki odpadów bez powiadomienia na trzy dni robocze 
przed transportem wszystkich zainteresowanych właściwych organów; a także nakłada na transportującego 
odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 20 000 do 60 000 zł, jeżeli ten, choćby nieumyślnie: 
(1) nie realizował przewozu ustaloną trasą przejazdu; (2) nie jest wskazany w zezwoleniu jako przewoźnik 
odpadów; (3) naruszył warunki dotyczące rodzaju opakowania odpadów; (4) dokonywał przewozu odpadów 
bez dołączenia do transportu wszystkich wymaganych dokumentów; (5) dokonywał przewozu odpadów z 
niewypełnionym prawidłowo lub niepodpisanym dokumentem przesyłania; 6) dokonał wymieszania podczas 
transportu odpadów objętych odrębnymi zgłoszeniami; (7) dokonywał przewozu odpadów wymienionych w 
załącznikach III, IIIA oraz IIIB bez informacji wymaganej na podstawie art. 18 rozporządzenia nr 1013/2006 
lub gdy informacja nie została dołączona w formacie określonym w załączniku VII do rozporządzenia nr 
1013/2006.
243 t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1048.
244 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1803.
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publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebraną opłatę depozytową; wpływy z kar pie

niężnych określonych w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1, 2 i 4 oraz art. 9za245 ustawy o utrzy

maniu czystości i porządku w gminach z 1996 r.246, a także wpływy z nawiązek wymierza

nych na podstawie art. 47 § 2247 kodeksu karnego z 1997 r. (k.k.)248.

245 Zgodnie z art. 9y ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 r. gminna jednostka 
organizacyjna, która: (1) odbiera odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności, podlega ka
rze pieniężnej w wysokości 5000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu oraz 10 
000 zł za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności pomimo zakazu; (2) miesza selektywnie zebrane 
odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady różnych rodza
jów ze sobą -  podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł; (3) nie przekazuje, odebranych 
od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych albo w przypadkach, określonych w art. 38 ust. 2 pkt 2 
ustawy o odpadach z 2012 r., do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu -  podlega karze 
pieniężnej w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek; (4) przekazuje nierzetelne 
sprawozdanie wskazane w art. 9n -  podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawoz
danie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania (art. 9p ust. 2), a 
w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł; (5) przekazuje po terminie to sprawoz
danie -  podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 
dni. Zgodnie z art. 9z ust. 1, 2 i 4 cytowanej ustawy gmina, która: (1) przekazuje po terminie sprawozdanie, 
podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni; (2) 
przekazuje nierzetelne sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli spra
wozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione odpowiednio w terminie 30 lub 14 dni od dnia doręczenia 
wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł. Jeżeli natomiast gmina nie 
wywiązuje się z obowiązku określonym w art. 3b lub art. 3c czyli nie osiąga odpowiednich poziomów recy
klingu -  podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia odpadów komunalnych ulegających bio
degradacji przekazywanych do składowania. Gmina, która nie wykonuje obowiązku z art. 6d ust. 1 czyli nie 
udziela zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo za
mówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów -  podlega karze pieniężnej w wyso
kości od 10 000 zł do 50 000 zł. Natomiast zgodnie z art. 9za cytowanej ustawy prowadzący instalację wskazaną 
w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, który: (1) odbierał od podmiotu 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne lub odpady zie
lone spoza regionu gospodarki odpadami komunalnymi -  podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za 
każdy Mg odebranych odpadów; (2) nie zawierał umowy na zagospodarowywanie zmieszanych odpadów ko
munalnych lub odpadów zielonych z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nierucho
mości, który wykonuje swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi -  podlega 
karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł; (3) nie odbierał zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zie
lonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotu 
przekazującego odpady komunalne do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi danego regionu, wskaza
nej w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami -  podlega karze pieniężnej 
w wysokości 10 000 zł; (4) nie przedstawiał kalkulacji lub informacji o odpadach, które poddał procesowi 
przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami lub przekazał w tym celu 
innemu posiadaczowi- podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy nieprzekazany dokument.
246 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289.
247 W myśl art. 47 § 2 k.k. w razie skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku sąd może orzec 
nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
248 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, 2138 ze zm.
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Należy tutaj zaznaczyć, iż w/w przychody należy przeznaczyć wyłącznie na cele 

związane z ochroną środowiska. Według art. 401c poś środki NFOŚiGW w wysokości nie 

mniejszej niż kwota przychodów, określone w art. 401 ust. 7 pkt 1 (patrz wyżej), po po

mniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, poza zadaniami ministra właściwego do 

spraw środowiska (w art. 206 i 212249), można je przeznaczyć na finansowanie wielu przed

sięwzięć. Po pierwsze są to działania związane z działalnością geologiczną i górniczą w za

kresie poznania budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód 

podziemnych; przeciwdziałaniem osuwiskom ziemi i likwidowaniem ich skutków dla śro

dowiska; realizacją zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku 

Węgla, z wyjątkiem zadań wskazanych w art. 28e ust. 2250 p.g.g. oraz potrzebami górnictwa 

służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydo

bywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych. Z zakresu gospodarki wodnej zaliczono 

tutaj zadania dotyczące utrzymania katastru wodnego; opracowania planów gospodarowa

nia wodami; odbudowy ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację za

sobów wodnych oraz opracowania i wydania informacji oraz publikacji z zakresu infra

struktury śródlądowych dróg wodnych. Kolejne działania dotyczą gospodarki energetycz

nej w odniesieniu do wspierania poprawy efektywności energetycznej, w tym wysoko-

249 Zgodnie z art. 206 poś Minister właściwy do spraw środowiska ma obowiązek gromadzić informacje 
o najlepszych dostępnych technikach, konkluzjach BAT i dokumentach referencyjnych BAT oraz 
rozpowszechniać je na potrzeby organów właściwych do wydawania pozwoleń i zainteresowanych 
podmiotów korzystających ze środowiska. Natomiast według art. 212 poś Minister właściwy do spraw 
środowiska ma obowiązek prowadzić rejestr wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz 
wydanych pozwoleń zintegrowanych.
250 Zgodnie z 28e ust. 2 p.g.g. przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie dwutlenku 
węgla, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia środków, które jest ustanawiane w celu finansowania 
realizacji zadań Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla po przekazaniu mu 
odpowiedzialności za zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla związanych z prowadzeniem, 
przez okres nie krótszy niż 30 lat, monitoringu kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz 
finansowaniem zabezpieczenia ryzyka związanego z podejmowaniem działań naprawczych, rozliczeniem 
emisji w przypadku wydostania się dwutlenku węgla poza kompleks podziemnego składowania dwutlenku 
węgla, kosztów działań naprawczych i działań zapobiegawczych w rozumieniu przepisów ustawy o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie z 2007 r. oraz podejmowaniem innych działań mających 
na celu zagwarantowanie długoterminowej stabilności podziemnego składowania dwutlenku węgla, a także 
finansowania wypłaty odszkodowań za szkody mogące ujawnić się po przekazaniu odpowiedzialności za 
zamknięte podziemne składowisko dwutlenku węgla Krajowemu Administratorowi Podziemnych 
Składowisk Dwutlenku Węgla.
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sprawnej kogeneracji, uregulowanej przepisami prawa energetycznego z 1997 r.; przedsię

wzięć termomodernizacyjnych określonych w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów z 2008 r.251; a także rozwoju instalacji odnawialnego źródła energii wskazanych 

w ustawie odnawialnych źródłach energii z 2015 r. Należy tutaj nadmienić, iż do tych 

przedsięwzięć dodano również obiekty budowlane i urządzenia niezbędne do wytwarzania 

energii elektrycznej lub ciepła, a także do budowy lub przebudowy sieci służących przyłą

czaniu tych instalacji, a zwłaszcza na nabycie lub montaż mikroinstalacji lub małych insta

lacji określonych w ustawie o odnawialnych źródłach energii z 2015 r. Dotyczy to również 

nabycia stacji redukcyjno-gazowych umożliwiających przyłączenie instalacji odnawialnego 

źródła energii mających na celu wytwarzanie biogazu rolniczego. To wszystko ma służyć 

rozwojowi produkcji instalacji odnawialnych źródeł energii na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz innych działań związanych z instalacjami odnawialnego źródła energii lub 

wytwarzaniem energii z tych źródeł, a zwłaszcza mających na celu promowanie wytwarza

nia energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub wykorzystywania 

energii wytwarzanej w tych instalacjach oraz opracowywanie lub wdrażanie nowych tech

nik lub technologii wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła 

energii lub wykorzystywania energii wytwarzanej w tych instalacjach. Następnie ma to słu

żyć także realizacji zadań ministra właściwego do spraw energii w celu zapewnienia bez

pieczeństwa energetycznego kraju i ukształtowania warunków prawidłowego funkcjono

wania i rozwoju sektora energetycznego, która wynika z zasady zrównoważonego rozwoju 

i powinna być zgodna z polityką energetyczną państwa. Dotyczy to także projektów w za

kresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a szczególnie w odniesieniu do bezpieczeń

stwa dostaw energii, surowców energetycznych i paliw, a także przedsięwzięć dotyczących 

rozwoju infrastruktury energetycznej, a zwłaszcza funkcjonowania systemów energetycz

nych, przy uwzględnieniu zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energe

tycznego kraju. Następnie ustawodawca w art. 401 c poś wskazał działania podlegające ta

kiemu finansowaniu w zakresie zarządzania emisjami zgodnie z zadaniami Krajowego 

ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, określonymi w art. 3 ust. 1 ustawy o systemie

251 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 130.
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zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z 2009 r.252 W ramach go

spodarki odpadami uwzględniono działania związane z: (a) gospodarowaniem odpadami, 

zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz edukację ekologiczną; (b) wspieraniem działań 

przeciwdziałających nielegalnej działalności w zakresie przetwarzania pojazdów wycofa

nych z eksploatacji; (c) utworzeniem i wdrażaniem Bazy danych o produktach i opakowa

niach oraz o gospodarce odpadami zgodnych z przepisami ustawy o odpadach z 2012 r.; (d) 

gospodarowaniem odpadami w przypadkach wskazanych w art. 23-25, rozporządzenia 

(WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 

przemieszczania odpadów253; (e) szkoleniem organów administracji publicznej wykonują

cych obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej związane z kontrolą i nadzorem nad międzyna

rodowym przemieszczaniem odpadów; (f) zakupem sprzętu i oprogramowania dla organów 

oraz (g) wykonywaniem badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali ciężkich w 

bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową. Kolejna grupa finansowanych 

przedsięwzięć dotyczy ochrony powietrza w odniesieniu do przygotowania, opracowania i 

aktualizacji programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, realizacji 

programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, pomiarów i oceny 

jakości powietrza w strefach o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych poziomach 

substancji w powietrzu.

Ponadto przychodami NFOŚiGW są środki związane z instytucją handlu uprawnie

niami do emisji. Zgodnie bowiem z art. 401d ust. 1 poś wpływami tegoż funduszu są także 

środki pochodzące ze sprzedaży jednostek Kioto, określonych w art. 19a ustawy o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z 2009 r. (u.s.g.c.)254. Wykaz 

gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza objętych systemem 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji został określony w załącz-

252 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 286.
253 Dz. Urz. L 190 z 12.7.2006 r., str. 1; art. 23 rozporządzenia dotyczy kosztów odbioru odpadów w przypadku 
niemożności realizacji przemieszczenia, art. 24 -  odbioru odpadów w przypadku gdy przemieszczanie jest 
nielegalne, a art. 25 -  kosztów zwrotu w przypadku gdy przemieszczanie odpadów jest nielegalne.
254 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 286.
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niku to niniejszej ustawy, według którego do gazów szklarniowych zaliczamy np. dwutle

nek węgla, metan, podtlenek azotu, węglowodory aromatyczne HFC i PFC, a do innych 

substancji amoniak, arsen, azbest, benzen, cer, cyjanowodór, halony, naftalen, nikiel, ołów 

tlenek węgla, tlenki azotu i siarki itd. W myśl art. 2 pkt 10 cytowanej ustawy jednostkami 

Kioto są jednostki poświadczonej redukcji emisji, jednostki przyznanej emisji, jednostki re

dukcji emisji lub jednostki pochłaniania. Przy czym jednostka poświadczonej redukcji emi

sji oznacza wyrażoną w ekwiwalencie emisję zredukowaną gazów cieplarnianych lub emi

sję unikniętą gazów cieplarnianych, otrzymaną w wyniku realizacji projektu mechanizmu 

czystego rozwoju (art. 2 pkt 12 u.s.g.c.). Jednostkami przyznanej emisji są zaś wyrażone w 

ekwiwalencie emisje gazów cieplarnianych przyznaną państwu uprawnionemu zgodnie z 

Protokołem z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian kli

matu, sporządzonym w Kioto z 1997 r.255 (art. 2 pkt 13 u.s.g.c.). Następnie jednostkami re

dukcji emisji są wyrażone w ekwiwalencie emisje zredukowane gazów cieplarnianych lub 

emisje uniknięte gazów cieplarnianych lub jeden megagram (1 Mg) pochłoniętego dwu

tlenku węgla (CO2), otrzymane w wyniku realizacji projektu wspólnych wdrożeń (art. 2 pkt 

14 u.s.g.c.). Natomiast jednostki pochłaniania są określone jako jeden megagram (1 Mg) 

dwutlenku węgla (CO2) pochłonięte w wyniku: (a) działalności człowieka mającej na celu 

zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) przez gleby użytkowane rolniczo, (b) 

zmian sposobów użytkowania gruntów rolnych lub leśnych, w tym w zakresie zalesiania, 

ponownego zalesiania i wylesiania oraz (c) prowadzonej gospodarki leśnej (art. 2 pkt 11 

u.s.g.c.). Zgodnie z art. 401d ust. 2 poś wpływy pochodzące ze sprzedaży przedmiotowych 

jednostek przyznanej emisji gromadzone na Rachunku klimatycznym (art. 23 ust. 1 u.s.g.c.) 

pomniejszone o koszty ich obsługi są przeznaczane na dofinansowanie zadań związanych 

ze wspieraniem przedsięwzięć realizowanych w ramach programów i projektów objętych 

Krajowym systemem zielonych inwestycji (art. 22 ust. 1 u.s.g.c.), refinansowanie NFOŚiGW 

kosztów związanych z przeznaczaniem innych środków niż w/w oraz WFOŚiGW kosztów 

związanych z przeznaczaniem środków na dofinansowanie programów lub projektów w

255 Dz. U. z 2005 r., Nr 203, poz. 1684.
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obszarach określonych w art. 22 ust. 2 u.s.g.c.256 Zgodnie z cytowanym artykułem są to 

koszty związane z przekazaniem środków na dochody budżetu państwa w celu dofinanso

wania zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, obejmujące realizację 

tych programów lub projektów; pokrycie wydatków związanych z obsługą Rady Konsulta

cyjnej (art. 24 ust. 1 u.s.g.c.) oraz pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań 

(art. 25 ust. 2 u.s.g.c.).

Zgodnie z art. 410d poś środki z NFOŚiGW za zgodą ministra właściwego do spraw 

środowiska można przeznaczać na wspieranie projektów i inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej poza granicami kraju, jeśli ma to związek z bezpieczeń

stwem ekologicznym Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 410e poś. Ustawo

dawca w przywołanym przepisie uwzględnił możliwość przeznaczania środków tego fun

duszu niebędących przychodami, o których mowa w art. 401 ust. 7 poś, oraz niebędących 

wpływami pochodzącymi ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gromadzonymi na Ra

chunku klimatycznym (art. 23 ust. 1 u.s.g.c.) na udzielanie pomocy w ramach międzynaro

dowej współpracy na rzecz rozwoju państwom niewymienionym w załączniku I do Ramo

wej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym 

Jorku z 1992 r.257 oraz na dokonywanie wpłat na rzecz międzynarodowych organizacji, in

stytucji, programów i funduszy, zapewniających funkcjonowanie mechanizmów finanso

wych służących realizacji celów Konwencji Klimatycznej. Należy tutaj zaznaczyć, iż owa 

pomoc jest udzielana na wspieranie projektów i inwestycji z zakresu ograniczania lub uni

kania emisji gazów cieplarnianych, pochłaniania lub sekwestracji dwutlenku węgla (CO2),

256 Programy lub projekty są realizowane w następujących obszarach dotyczących: (1) poprawy efektywności 
energetycznej w różnych sektorach gospodarki; (2) poprawy efektywności wykorzystania węgla, w tym zwią
zanej z czystymi technologiami węglowymi; (3) zamiany stosowanego paliwa na paliwo niskoemisyjne; (4) 
unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu; (5) wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii; (6) unikania lub redukcji emisji metanu przez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w prze
myśle wydobywczym, gospodarce odpadami i ściekami oraz w gospodarce rolnej, a także przez wykorzysty
wanie go do produkcji energii; (7) działań związanych z sekwestracją gazów cieplarnianych; (8) innych dzia
łań zmierzających do ograniczania lub unikania krajowej emisji gazów cieplarnianych lub pochłaniania dwu
tlenku węgla (CO2) oraz adaptacji do zmian klimatu; (9) prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych 
środowisku; 10) działalności edukacyjnej, w tym prowadzenia szkoleń wspomagających wypełnianie krajo
wych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto (art. 22 ust. 2 u.s.g.c).
257 Dz. U. z 1996 r., poz. 238.
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adaptacji do zmian klimatu oraz wzmocnienia instytucjonalnego. Ponadto środki 

NFOŚiGW można przeznaczyć na odszkodowania wynikające z niewykonania lub nienale

żytego wykonania umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji, zawieranych na podstawie 

ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z 2009 r. 

(art. 410f poś).

Finansowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska z funduszy

unijnych

Finansowanie ochrony środowiska jest bardzo ważnym celem polityki Unii Europej

skiej. Do ogólnych zasad prawa wspólnotowego odnoszącego się do finansowania ochrony 

środowiska zaliczamy: (1) zasada subsydiarności, (2) zasada solidarności, (3) zasada pierw

szeństwa prawa wspólnotowego wobec porządków prawnych państw członkowskich oraz 

(4) zasada bezpieczeństwa stosowania i bezpośredniego skutku respektowania prawa wspól

notowego w krajowych porządkach prawnych. Zgodnie z pierwszą zasadą -  subsydiarności, 

UE podejmuje działania tylko wtedy wyłącznie w takim zakresie, gdy cele proponowanych 

działań nie mogą być osiągnięte przez państwa członkowskie, a zatem z uwagi na skalę i 

skutki proponowanych działań zostaną lepiej zrealizowane przez Unię258. Środki finansowe 

Unii mogą być zatem uruchomione tylko w takim przypadku, kiedy Unia uzna, że jej dzia

łanie zapewni wysoki poziom ochrony środowiska, którego samodzielnie nie mogą zreali

zować państwa członkowskie259. Według drugiej zasady -  solidarności, państwa członkow

skie nie mogą powoływać się na interesy narodowe lub trudności wewnętrzne w celu uspra

wiedliwienia niewykonania prawa wspólnotowego lub jednostronnego wycofania się z 

przestrzegania podjętych przez nie zobowiązań260. Trzecia zasada - pierwszeństwa prawa 

wspólnotowego wobec porządków prawnych państw członkowskich oznacza, że normy 

prawa wspólnotowego zajmują najwyższą pozycję wśród wszystkich norm obowiązujących

258 M. Perkowski, T.S. Kiercel, Finansow anie polityk i ochrony środow iska Unii Europejskiej, Temida 2, 
Białystok 2005, s. 26-27.
259 Z. Brodecki, M. Drobysz, S. Majkowska, Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanaw iający W spólnotę 
Europejską z  kom entarzem , Z. Brodecki (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002, s. 375.
260 Z. M. Doliwa-Klepacki, Integracja europejska p o  zakończeniu negocjacji Polski z  UE, Temida 2, Białystok 
2003, s. 81-83.
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w wewnętrznym porządku państw członkowskich261. Natomiast czwarta zasada -  bezpie

czeństwa stosowania i bezpośredniego skutku respektowania prawa wspólnotowego w kra

jowych porządkach prawnych oznacza, że unijne rozporządzenia w zakresie finansowania 

ochrony środowiska nie są poddane transformacji na grunt prawa krajowego i jako prawo 

wspólnotowe mają być bezpośrednio stosowane przez organy państwowe262.

Podstawami prawnymi funkcjonowania funduszy finansujących politykę ochrony 

środowiska w UE są:

1) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie 

funduszy strukturalnych263,

2) Rozporządzenie WE nr 1655/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Instru

mentu Finansowego na rzecz Środowiska264,

3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783/1999 w sprawie Euro

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego265,

4) Rozporządzenie Rady z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiające Fundusz Spójności266.

W niniejszym opracowaniu zostaną omówione dwa najważniejsze unijne fundusze 

ochrony środowiska: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Fundusz 

Spójności (FS).

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej występują znaczne różnice 

uwzględniające poziom rozwoju gospodarczego (PKB p er capita), wydajności oraz poziomu 

zatrudnienia. Celem UE jest dążenie do niwelowania tych rozbieżności. Jednym z kluczo

wych instrumentów finansowania w tym zakresie jest Europejski Funduszu Rozwoju Re

gionalnego (EFRR), którego nadrzędnym celem jest korygowanie oraz niwelowanie dys

proporcji pomiędzy regionami UE. Zadania te są realizowane poprzez wspieranie rozwoju

261 E. Dynia, Integracja europejska -  zarys problem atyki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 
2003, s. 100-102.
262 Z. M. Doliwa-Klepacki, op. cit., s. 80.
263 Dz. Urz. L 161 z 26.6.1999 r., str. 1.
264 Dz. Urz. L 161 z 26.6.1999 r., str. 1-42.
265 Dz. Urz. L 213 z 13.8.1999 r., str. 1-4.
266 Dz. Urz. L 130 z 25.5.1994 r., str. 1-13.
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oraz dostosowywanie strukturalne gospodarek regionalnych, w szczególności dokonują

cych transformacji postindustrialnych obszarów przemysłowych, a także tych regionów, 

które są znacznie słabiej rozwinięte267.

Podstawą prawną funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783/1999 w spra

wie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Według art. 160 Traktatu268 Europej

ski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) ma na celu przyczynianie się do korygowania 

podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie. EFRR ma więc swój udział w 

zmniejszaniu dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regio

nów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich. Do głównych za

dań EFRR należy wspomaganie środowiska produkcyjnego i konkurencji przedsiębiorstw, 

szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw; lokalnego rozwoju gospodarczego i zatrud

nienia, także w dziedzinach kultury i turystyki, co może się przyczynić do stworzenia sta

łych miejsc pracy; badania naukowe i rozwój technologiczny; rozwój lokalnych, regional

nych i transeuropejskich sieci, włącznie z zapewnieniem właściwego dostępu do wspomnia

nych sieci w sektorze infrastruktury transportowej, telekomunikacji i energii. Wśród zadań 

tego funduszu można również wyszczególnić ochronę i poprawę środowiska naturalnego, 

biorąc pod uwagę zasady ochrony oraz konieczność podjęcia działania zapobiegawczego, 

bowiem szkody wyrządzone w środowisku naturalnym powinny zostać przede wszystkim 

naprawione u źródła oraz istotny jest tutaj obowiązek płacenia przez zanieczyszczającego, 

a także poprzez popieranie czystego i efektywnego korzystania z energii oraz rozwoju źró

deł energii odnawialnej. Ponadto fundusz wspiera równość zatrudnienia kobiet i mężczyzn. 

Według art. 2 ust. 2 rozporządzenia zadaniami do finansowania przez EFRR jest m.in. 

ochrona i rozwój środowiska naturalnego, w szczególności mając na względzie zasady 

ochrony i działanie zapobiegawcze dla wsparcia rozwoju gospodarczego, czyste i efektywne 

korzystanie z energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

267 J. F. Czub, Fundusze Unii Europejskiej w ram ach now ej perspektyw y europejskiej polityk i spójności 2014
2020. „Przegląd Europejski” 2013, nr 4(30), s. 51.
268 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U.2004.90.864/2) - Traktat o funkcjonowaniu Unii Euro
pejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony.
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Fundusz Spójności

Podstawą funkcjonowania Funduszu Spójności (FS) jest Rozporządzenie Rady z dnia 

16 maja 1994 r. ustanawiające Fundusz Spójności. Artykuł 2 Traktatu formułuje zadania 

wspierania spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności między Państwami Człon

kowskimi, które stanowią istotne cele dla rozwoju i sukcesu Wspólnoty. Wzmocnienie ta

kiej spójności jest określone w art. 3 lit. j Traktatu jako jedno z działań Wspólnoty na rzecz 

celów określonych w art. 2 Traktatu. Art. 130a Traktatu przewiduje bowiem, że Wspólnota 

rozwija i realizuje swe działania zmierzające do wzmocnienia jej spójności gospodarczej i 

społecznej, w szczególności przewiduje dążenie do zmniejszenia dysproporcji w poziomach 

rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów mających najmniej korzystne warunki. 

Działania Wspólnoty za pomocą Funduszu Spójności powinny wspierać osiągnięcie celów 

określonych w art. 130a, w tym także w dziedzinie środowiska. Wspólnota może poprzez 

Fundusz Spójności wnieść wkład w działania mające na celu osiągnięcie tych celów zgodnie 

z art. 130s ust. 5 Traktatu bez uszczerbku dla „zanieczyszczający płaci” . Rada może podej

mować decyzje o finansowej pomocy z Funduszu Spójności w przypadku gdy obejmuje to 

koszty uważane za nieproporcjonalne dla organów publicznych Państwa Członkowskiego. 

Zasady i cele stałego rozwoju ustanawiane są w programie Wspólnoty dotyczącym polityki 

i działania w odniesieniu do środowiska i stałego rozwoju, jak to ustanowiono w rezolucji 

Rady z dnia 1 lutego 1993 r. musi zostać ustanowiona właściwa równowaga między finan

sowaniem projektów infrastruktury transportowej a finansowaniem projektów ochrony 

środowiska. Należy tutaj wspomnieć, że Zielona Księga Komisji w sprawie Wpływu Trans

portu na Środowisko wielokrotnie przypomina o potrzebie rozwoju bardziej przyjaznego 

dla środowiska systemu transportowego, który uwzględnia potrzebę stałego rozwoju Pań

stw Członkowskich. Każda kalkulacja kosztów projektu dotyczącego infrastruktury trans

portowej musi uwzględniać bowiem koszty środowiska. Zatem pomoc z Funduszu Spójności 

musi być zgodna z politykami Wspólnoty, w tym z ochroną środowiska naturalnego, trans

portem, sieciami transeuropejskimi, konkurencją oraz udzielaniem zamówień publicznych. 

Fundusz Spójności koncentruje się więc na poprawie środowiska naturalnego, zrównowa

żonym rozwoju i transeuropejskiej sieci transportowej. Należy tutaj zaznaczyć, iż ochrona
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środowiska naturalnego obejmuje także ocenę wpływu na środowisko naturalne269. W art. 

2 rozporządzenia określono bowiem zakres finansowania FS, który wnosi wkłady finansowe 

do projektów przyczyniających się do osiągnięcia celów ustanowionych w Traktacie o Unii 

Europejskiej, w zakresie środowiska oraz transeuropejskiej sieci infrastruktury transporto

wej w Państwach Członkowskich, w których produkt narodowy brutto (PNB), mierzony 

według parytetu siły nabywczej, jest mniejszy od 90% średniej wspólnotowej, dla posiada

jących program zmierzający do spełnienia, określonych w art. 104c Traktatu, warunków 

konwergencji ekonomicznej.

Zakres Funduszu Spójności obecnie obejmuje następujące obszary (na lata 2014-2020):

• inwestycje mające na celu zapewnienie zgodności z normami ochrony środowiska;

• projekty dotyczące energii, uwzględniające ukierunkowane na zrównoważone wykorzy

stywanie surowców naturalnych (np. inwestycje w odnawialne źródła energii -  OZE i 

efektywność energetyczną czy kogenerację energetyczną);

• inwestycje w transeuropejskie sieci transportowe (transport miejski czy systemy niwe

lowanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery)270.

W ramach FS funkcjonuje program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

promujący zrównoważony i zintegrowany rozwój. Nadrzędnym celem programu jest 

wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz 

sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej w trzech obszarach. Pierwszy obszar doty

czy gospodarki niskoemisyjnej i efektywnego korzystania z zasobów, w tym rozwoju sieci 

TEN-T i zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie efektywności energetycznej, ogra

niczenia emisji gazów cieplarnianych, sieci transportowych oraz zrównoważonej mobilno

ści miejskiej, a także ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Drugi ob

szar jest związany z bezpieczeństwem energetycznym kraju, przy uwzględnieniu wzmac

niania odporności na zagrożenia związanego ze zmianami klimatu w zakresie: (a) wspiera

nia wyspecjalizowanych inwestycji dotyczących dostosowania się do zmiany klimatu, (b) 

promowania inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających

269 Zob. więcej: J. Czub, op. cit., s. 42-63.
270 Ibidem, s. 53.
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odporność na klęski żywiołowe, (c) rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz (d) dys

trybucji, magazynowania oraz przesyłu gazu i energii elektrycznej. Natomiast trzeci obszar 

uwzględnia zrównoważony rozwój w ujęciu przestrzennym wzmacniający spójność teryto

rialną i społeczną w zakresie poprawy stanu środowiska miejskiego, w tym rekultywacji 

terenów przemysłowych i redukcji zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenia mobilności 

regionalnej, a także inwestycji w infrastrukturę zdrowotną i społeczną271.

W ramach tego programu funkcjonuje siedem osi priorytetowych.

Oś priorytetowa I -  zmniejszenie emisyjności gospodarki w zakresie:

•  produkcji, dystrybucji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) np. bu

dowy i rozbudowy farm wiatrowych, instalacji na biomasę lub biogaz,

•  poprawy efektywności energetycznej, w tym wykorzystania OZE w przedsiębiorstwach 

oraz sektorze publicznym i mieszkaniowym,

•  rozwoju i wdrażania inteligentnych systemów dystrybucji np. budowy sieci dystrybu

cyjnych średniego i niskiego napięcia,

•  promowania strategii niskoemisyjnych, w tym budowy, rozbudowy oraz modernizacji 

sieci ciepłowniczej i chłodniczej, wymiany źródeł ciepła,

•  wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji, w tym m.in. budowy lub przebudowy jed

nostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu oraz w skojarzeniu z 

OZE;

Oś priorytetowa II -  ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w zakresie:

•  rozwoju infrastruktury środowiskowej np. oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych 

oraz wodociągowych, instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych, instalacji do 

zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym do termicznego przekształcania,

•  ochrony i zahamowania spadku bioróżnorodności, działań informacyjno-edukacyjnych 

w zakresie ochrony środowiska, poprawy jakości środowiska miejskiego np. redukcji za

nieczyszczenia powietrza, rekultywacji zdegradowanych terenów,

271 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Narodowa Strategia Spójności, Fundusze europejskie w Polsce, 
Warszawa 2013, s. 13.
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•  dostosowania do zmian klimatu np. zabezpieczenia obszarów miejskich przed nieko

rzystnymi zjawiskami pogodowymi, monitoringu środowiska oraz rozwoju systemów za

rządzania klęskami i katastrofami oraz wsparcia służb ratowniczych;

Oś priorytetowa III -  rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i waż

nej w skali europejskiej w zakresie:

•  rozwoju drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T, połączeń kolejowych poza 

tą siecią oraz w aglomeracjach,

•  niskoemisyjnego transportu miejskiego, transportu śródlądowego, morskiego i intermo- 

dalnego;

Oś priorytetowa IV -  zwiększenie dostępności do transportowej sieci europejskiej w zakre

sie:

•  poprawy przepustowości infrastruktury drogowej, w tym obwodnic, tras wylotowych; 

Oś priorytetowa V -  poprawa bezpieczeństwa energetycznego w zakresie:

•  rozwoju inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego 

i energii elektrycznej np. budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego 

lub energii elektrycznej;

Oś priorytetowa VI -  ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego w zakresie:

•  inwestycji w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury np. insty

tucji kultury czy szkół artystycznych;

OŚ priorytetowa VII -  wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia;

OŚ priorytetowa VIII -  pomoc techniczna272.

Podsumowanie

Reasumując można stwierdzić, iż fundusze ochrony środowiska są bardzo istotnym 

instrumentem ekonomicznym w ochronie środowiska. Środki z funduszy krajowych i unij

nych są bowiem wykorzystywane do współfinansowania inwestycji w zakresie ochrony

272 Ibidem, s. 14.
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środowiska, co pozwala na zapewnienie przestrzegania zasad prawnych, szczególnie doty

czących norm emisyjnych, standardów jakości środowiska, jak i najlepszych dostępnych 

technik BAT. Dzięki współdziałaniu funduszy krajowych (NFOŚiGW i WFOŚiGW) z unij

nymi (EFRR i FS) po wejściu Polski do UE wiele gmin uporządkowało gospodarkę wodno- 

ściekową np. poprzez modernizację sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków, a także było 

w stanie podporządkować się przepisom unijnym w zakresie nowych zasad gospodarki od

padami komunalnymi poprzez organizację efektywnego systemu odzysku odpadów oraz 

budowę regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)273.

273 O nowych zasadach gospodarki odpadami komunalnymi i RIPOK-ach autorka pisała w: E. Zębek, Nowe 
zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, (w:) Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i  
ekokryminologiczna, W. Pływaczewski i S. Buczyński (red.), Wydawnictwo Katedra Kryminologii i Polityki 
Kryminalnej, Wydział Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 16-32.
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Opłaty za korzystanie ze środowiska

Istota i rodzaje opłat środowiskowych

Opłaty środowiskowe są określane jako świadczenie pieniężne, którego podstawą jest 

jednostka naturalna pewnego zjawiska, wywierającego szczególnie negatywny wpływ na 

środowisko274. Powodem wprowadzania instrumentów ekonomicznych, takich jak opłaty i 

podatki środowiskowe jest negatywny wpływ działalności gospodarczej na środowisko, 

który to powinien znaleźć odzwierciedlenie w cenach towarów i usług. Jeśli bowiem koszty 

produkcji towarów i usług nie będą uwzględniały negatywnego wpływu na środowisko na

turalne, to ceny tych towarów i usług będą zniekształcone. Dodatkowo, niedoszacowanie 

kosztów negatywnego wpływu może prowadzić do dalszego pogarszania środowiska po

przez jego nadmierną lub niewłaściwą eksploatację. Uwzględnianie rzeczywistych kosztów 

pokrycia szkód w środowisku powinno stymulować wykorzystanie technologii wpływają

cych w mniej negatywnym stopniu na środowisko275.

Opłaty są związane z kosztami korzystania ze środowiska i wprowadzania w nim 

zmian. Są to koszty związane z korzystaniem z zasobów środowiska i obejmują:

-  opłaty za emisję zanieczyszczeń powietrza;

-  opłaty za umieszczanie odpadów na składowisku odpadów;

-  opłaty za pobór i korzystanie z wód, z urządzeń wodnych i wprowadzanie ścieków do 

wód lub ziemi;

-  opłaty za wydobywanie kopalin;

-  inne opłaty i podatki ekologiczne276.

274 A. Flotyńska, Rozwój podatków ekologicznych w Unii Europejskiej w latach 2010 -  2012. „Zarządzanie i 
Finanse” 2013, nr 2(2), s. 215-226.
275 M. Rogulski, System opłat za korzystanie ze środowiska w Polsce. „Ekonomia” 2014, nr 39, s. 125-145.
276 E. Hellich, M. Klonowska, Rachunek kosztów ochrony środowiska, (w:) Zarządzanie kosztami jakości, lo
gistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, A. Karmańska (red.), Wydawnictwo Di
fin, Warszawa 2007; zob. także P. Małecki, M. Urbanicec, Koszty środowiskowe w Polsce w ujęciu teoretycz
nym i  statystycznym. „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2014, nr 3(69), s. 87-102.
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Zasady naliczania i uiszczania opłat określają m.in. ustawa Prawo ochrony środowiska 

z 2001 r. (poś) oraz wynikające z niej akty wykonawcze. Według art. 272 poś opłaty za 

korzystanie ze środowiska są środkami finansowo-prawnymi w ochronie środowiska. W 

myśl art. 275 poś do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska są obowiązane podmioty 

korzystające ze środowiska z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2 poś. Przepis ten dotyczy osób 

fizycznych niebędących przedsiębiorcami, którzy ponoszą opłaty za korzystanie ze środo

wiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub 

energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu prze

pisów prawa wodnego z 2001 r.

Wysokość należnej opłaty jest ustalana przez podmiot korzystający ze środowiska we 

własnym zakresie (art. 284 ust. 1 poś). W związku z tym obowiązek uiszczenia opłaty śro

dowiskowej powstaje z mocy prawa. Konsekwencją powyższego jest to, że podmiot korzy

stający ze środowiska ustala (oblicza) we własnym zakresie wysokość należnej opłaty. Spo

sób obliczania opłaty jest różny dla różnych sposobów korzystania ze środowiska, choć co 

do zasady opiera się na schemacie: ilość substancji x stawka jednostkowa277.

Opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska powinien 

uiścić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzysta

nia ze środowiska. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z 

eksploatacji urządzeń, powinny być wnoszone na rachunek urzędu marszałkowskiego wła

ściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska. Wpływy 

z tytułu opłat stanowią przychody NFOŚiGW, wojewódzkich funduszy ochrony środowi

ska i gospodarki wodnej oraz dochody budżetów powiatów i budżetów gmin (art. 277 poś) 

(patrz rozdział Podstawy praw ne i  zakres finansowania krajowych funduszy ochrony śro

dowiska). Należy tutaj zaznaczyć, iż w odniesieniu do ponoszenia opłat za korzystanie ze 

środowiska stosuje się odpowiednio przepisy działu III ordynacji podatkowej z 1997 r.278, z 

tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa (art.

277 M. Jóźwiak, Opłata za korzystanie ze środowiska -przym us praw ny czy świadoma powinność. ’’Monitoring 
Środowiska Przyrodniczego” 2011, nr 12, s. 147-153.
278 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201.
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281 poś). Warto podkreślić, iż postępowanie w przedmiocie opłat za korzystanie ze środo

wiska jest wszczynane z urzędu albo na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, 

którego dotyczy opłata (art. 282 poś).

Opłaty za korzystanie ze środowiska są ponoszone za działalność w zakresie (art. 273

poś):

1) wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;

2) przydzielenia uprawnień do emisji na zasadach wskazanych w ustawie o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z 2015 r.279(u.h.u.e.);

3) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;

4) poboru wód;

5) składowania odpadów.

Zgodnie z art. 274 poś wysokość opłat za korzystanie ze środowiska zależy w pierwszym 

przypadku od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, a w czwar

tym od ilości i jakości pobranej wody oraz od rodzaju wody -  powierzchniowa czy pod

ziemna, a także od jej przeznaczenia. Z kolei opłata za korzystanie ze środowiska w przy

padku przydzielonych uprawnień do emisji stanowi iloczyn liczby uprawnień do emisji wy

danych na rachunek posiadania operatora albo na rachunek posiadania operatora statków 

powietrznych w rejestrze Unii (art. 8 ust. 1 u.h.u.e.) i obowiązującej stawki opłat za wpro

wadzanie gazów lub pyłów do powietrza w zakresie emisji dwutlenku węgla w roku, na 

który przydzielono uprawnienia. Natomiast wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków za

leży od rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości, rodzaju ścieków, a w wypadku 

wód chłodniczych -  od temperatury tych wód. Wysokość opłaty za wprowadzanie ścieków 

w zależności także od ich rodzaju jest naliczana na podstawie: (a) wielkości, rodzaju i spo

sobu zagospodarowania terenu, z którego te ścieki są odprowadzane - w odniesieniu do 

ścieków odpadowych oraz (b) rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od 

wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wypro

dukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych - w 

odniesieniu do ścieków pochodzących z chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów

279 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 568, 1089.
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wodnych. W przypadku składowania odpadów wysokość opłaty zależy od ilości i rodzaju 

składowanych odpadów.

W art. 285 poś ustawodawca określił terminy wnoszenia opłat za korzystanie ze śro

dowiska. Znaczenie tego przepisu wynika z faktu, że stawki obowiązujące w okresie korzy

stania ze środowiska mogą się różnić od stawek obowiązujących w dniu obliczania opłaty280. 

Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym miało miejsce korzy

stanie ze środowiska. Za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz za 

składowanie odpadów podmiot korzystający ze środowiska powinien wnieść opłatę do 

końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Opłatę za wprowadzanie ga

zów lub pyłów do powietrza należy zaś uiścić do końca miesiąca następującego po upływie 

pierwszego półrocza i w terminie do końca lutego roku następnego za drugie półrocze, przy 

czym tę opłatę ustala się na podstawie wielkości rocznej rzeczywistej emisji określonej w 

raporcie (art. 7 ust. 1 u.s.g.c.). Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za 

pierwsze półrocze wnosi się w wysokości 50% rocznej opłaty w odniesieniu do wprowa

dzania gazów i pyłów do powietrza uiszczonej w poprzednim roku kalendarzowym; a za 

drugie półrocze - na zasadach określonych w ust. 3 w wysokości pomniejszonej o kwotę 

opłaty uiszczonej za pierwsze półrocze. W przypadku opłaty zryczałtowanej za odprowa

dzane ścieków pochodzących z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych 

organizmów wodnych, podmiot powinien ją uiścić w terminie 2 miesięcy po zakończeniu 

okresu określonego w art. 287 ust. 1 pkt 5 poś281. Natomiast w przypadku gdy w danym roku 

kalendarzowym na składowisku odpadów umieszczono odpady oraz wydobyto z niego od

pady tego samego rodzaju, podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do dnia 31 

stycznia następnego roku.

280 B. Bartniczak, M. Ptak, Opłaty ekologiczne w Polsce, Rachunkowość, Warszawa 2013, s. 10.
281 Art. 287 ust. 1 pkt 5 poś dotyczy obowiązku prowadzenia ewidencji przez podmiot korzystający ze 
środowiska, który powinien prowadzić, aktualizowaną co roku, ewidencję zawierającą odpowiednio 
informacje o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych oraz 
powierzchni użytkowej stawów eksploatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli 
tych ryb lub tych organizmów, za okres od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cykl do dnia 30 kwietnia roku 
następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego.
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Rada Ministrów została upoważniona do zróżnicowania wysokości stawek opłat. 

Przesłanki, od których zależy wysokość opłat są następujące282:

•  rodzaj gazów, pyłów, odpadów lub substancji w ściekach i temperatura ścieków,

•  rodzaj ścieków,

•  jakość i rodzaj pobranej wody oraz jej przeznaczenie,

•  obszar kraju,

•  sposób zagospodarowania terenu, w przypadku stawek opłat za wody opadowe i rozto

powe,

•  rodzaj opłaty,

•  rok obowiązywania stawek opłat.

Górne jednostkowe stawki opłat zostały określone w art. 290 ust. 1 poś, które przed

stawiają się następująco:

1) 273 z ł za 1 kg gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,

2) 175 z ł za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi,

3) 20 z ł za 1 dam3 wód chłodniczych,

4) 200 z ł za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku,

5) 3 z ł za pobór 1 m3 wody podziemnej,

6) 1,50 zł za pobór 1 m3 wody powierzchniowej,

7) 3 z ł za 1 m2 powierzchni na jeden rok, z której odprowadzane są ścieki,

8) 20 z ł za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych 

organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych 

ryb lub tych organizmów.

Należy tutaj nadmienić, iż w/w stawki opłat za rok poprzedni, podlegają z dniem 1 

stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaź

282 M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, s. 149; 
zobacz także J. Antczak, Wpływ opłat środowiskowych na wyniki przedsiębiorstwa. „Finanse i rachunkowość 
na rzecz zrównoważonego rozwoju -  Odpowiedzialność, Etyka, Stabilność Finansowa, Tom 1. Finanse” 2015, 
nr 395, s. 11-20.
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nikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanemu przez Prezesa Głów

nego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo

spolitej Polskiej „Monitor Polski” (art. 291 ust. 1 poś).

Na podstawie art. 291 ust. 2 poś górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze 

środowiska oraz jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska na 2017 r. zostały 

określone w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wy

sokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017283.

Górne stawki opłat na 2017 rok wynoszą (zał. 1):

1) 388,64 zł/kg za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

2) 249,17 zł/kg za wprowadzanie substancji ze ściekami do wód lub do ziemi,

3) 28,46 zł/dam3 za wprowadzanie wód chłodniczych do wód lub do ziemi,

4) 284,71 zł/Mg za umieszczenie odpadów na składowisku,

5) 4,23 zł/m3 za pobór wód podziemnych,

6) 2,20 zł/m3 za pobór śródlądowych wód powierzchniowych,

7) 4,23 zł/m2 za odprowadzanie ścieków opadowych przeliczone na powierzchnię,

8) 27,23 zł za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub in

nych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli 

tych ryb lub tych organizmów.

Natomiast jednostkowe stawki opłat zostały określone w zał. 2 cytowanego rozporzą

dzenia z wyszczególnieniem na:

1) Jednostkowe stawki opłat za jeden kg substancji wprowadzanych w ściekach do wód lub 

do ziemi (Tabela A), wyrażonych wskaźnikami w zakresie: pięciodobowego biochemicz

nego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego 

metodą dwuchromianową (ChZTCr), zawiesiny ogólnej, sumy chlorków i siarczanów 

(Cl+SO4), sumy chlorków i siarczanów (Cl+SO4) dla obszaru działania Regionalnego Za

rządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku;

2) Jednostkowe stawki opłat za jeden kg substancji wprowadzanych w ściekach do wód lub 

do ziemi (Tabela B) w zakresie: fenoli lotnych, węglowodorów aromatycznych (np.

283 M.P. z dnia 25 lipca 2016 r., poz. 718.
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HCH, PCP, EDC, TRI), rtęci, kadmu, cynku, miedzi, niklu, chromu, ołowiu, arsenu, wa

nadu i srebra;

3) Jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie do wód lub do ziemi jednego dam3 (1000 m3) 

wód chłodniczych (Tabela C) w odniesieniu do przedziałów temperaturowych od 26- 

32oC, 32-35oC oraz powyżej 35oC;

4) Jednostkowe stawki opłat za jeden m2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej na

wierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub rozto

powe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji 

ogólnospławnej (Tabela D) zróżnicowane na: (a) powierzchnię terenów przemysłowych, 

składowych lub baz transportowych; (b) portów morskich i lotnisk; (c) powierzchnię 

dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, z uwzględnieniem terenów przemysłowych, 

składowych lub baz transportowych; (d) powierzchnię parkingów o nawierzchni nie

szczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów, a także położonych 

na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych oraz (e) powierzchnię 

dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej położonych w miastach o gęstości zaludnienia 

przekraczającej 1300 osób/km2;

5) Jednostkowe stawki opłat za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż 

łososiowate albo innych organizmów wodnych (Tabela E) dotyczące każdego rozpoczę

tego 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wod

nych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych 

organizmów, jeśli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w po

szczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użyt

kowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu;

6) Jednostkowe stawki opłat za pobór jednego m3 wody podziemnej lub powierzchniowej 

śródlądowej (Tabela F) zróżnicowane na: (a) wodę podziemną wykorzystaną do zaopa

trzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe oraz na 

potrzeby produkcji, będąca składnikiem albo mająca bezpośredni kontakt z produktami
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żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania oraz (b) wodę po

wierzchniową śródlądową wykorzystaną do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 

do spożycia lub na cele socjalno-bytowe;

7) Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza (Tabela G) zróż

nicowane w zależności od rodzaju gazów i pyłów z opłatą od 0,29 zł/kg dla metanu do 

381,36 zł/kg dla niklu, arsenu, azbestu i benzopirenu284;

8) Jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeła

dunku benzyn silnikowych (Tabela H) zróżnicowane w zależności od rodzaju operacji 

technicznej tzn. napełnianie zbiorników z dachem stałym, podziemnych, naziemnych w 

kontenerowych stacjach paliw, cystern kolejowych i samochodowych, zbiorników po

jazdów oraz opróżnianie zbiorników z dachem pływającym;

9) Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o no

minalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, 

olejem lub paliwem gazowym, nie wymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów 

lub pyłów do powietrza albo pozwolenia zintegrowane (Tabela I) zróżnicowane ze 

względu na rodzaj kotłów na kotły opalane węglem kamiennym, koksem, drewnem, ole

jem oraz paliwem gazowym;

10) Jednostkowe stawki opłat za gazy i pyły wprowadzane do powietrza z procesów spa

lania paliw w silnikach spalinowych (Tabela J) zróżnicowane ze względu na rodzaj sil

nika spalinowego w samochodach osobowych, ciągnikach rolniczych, pojazdach wolno

bieżnych, pojazdach szynowych, jednostkach pływających żeglugi;

11) Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub 

hodowli drobiu (Tabela K) zróżnicowane w zależności od systemu chowu lub hodowli 

drobiu w systemie bezklatkowym, ściółkowym stad reprodukcyjnych, kur nośnych, 

brojlerów kurzych, odchowanych kurcząt, indyków, perlic, gęsi i kaczek;

12) Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku (Tabela L) zawie

rających 1057 kategorii w zależności od grupy, podgrup i rodzajów odpadów o stawce 

wynoszącej od 12,67 zł/Mg np. dla osadów z zakładowych oczyszczalni ścieków do

284 Należy tutaj zwrócić uwagę na zasadę, że im bardziej toksyczny pierwiastek tym opłata jest wyższa.



S t r o n a  | 161

165,54 zł/Mg dla przeterminowanych środków ochrony roślin, transformatorów i kon

densatorów zawierających PCB.

Opłata za usuwanie drzew i krzewów

Poza opisanymi w poprzednim rozdziale opłatami środowiskowymi w prawie 

ochrony środowiska funkcjonują opłaty za usuwanie drzew i krzewów uregulowane prze

pisami rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. (u.o.p.)285. Ta część ustawy jest 

bowiem poświęcona ochronie terenów zieleni i zadrzewień. Zgodnie z art. 5 pkt 21 cyto

wanej ustawy tereny zieleni są terenami urządzonymi wraz z całą infrastrukturą techniczną 

i budynkami ściśle z nimi związanymi pod względem funkcjonalnym, które są pokryte ro

ślinnością i pełnią funkcje publiczne. W skład tych terenów wchodzą: parki, zieleńce, pro

menady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, 

a także zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfika

cjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemy

słowym. Podstawowymi elementami terenów zieleni są występujące na ich powierzchni 

drzewa i krzewy. Są także istotnym elementem środowiska, które zostały objęte ochroną 

prawną, a organom administracji publicznej nadano kompetencje w sprawach decyzji o usu

nięciu (wycięciu) drzew i krzewów w szczególnych przypadkach, niezależnie od charakteru 

własności nieruchomości, na której występują drzewa i krzewy. Dotyczy to wszystkich ro

dzajów własności gruntów, tj. drzew występujących na gruntach Skarbu Państwa, komu

nalnych czy prywatnych286.

Opłata za usuwanie drzew jest ściśle związana z obowiązkiem uzyskania zezwolenia 

na usunięcie drzew, wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 83 

ust. 1 w zw. z art. 83 a ust. 1 u.o.p.). Zgodnie z art. 85 ust. 1 i 2 u.o.p. opłata za usunięcie 

drzewa jest ustalana na podstawie stawki zależnej od trzech kryteriów: (1) obwodu pnia

285 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.
286 I. Chojnacka, Instrumenty prawne ochrony terenów zieleni, Materiały seminaryjne i poseminaryjne 
„Drzewa w mieście”, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Górnośląski, Koło miejskie w Tychach, Tychy 2007; 
zob. także: A. Bejger, M. Sitarski, Administracyjne decyzje o usuwaniu drzew oraz kompensacje przyrodnicze 
w procesach inwestycyjnych. „Człowiek i Środowisko” 2010, 34(1-2), s. 79-96.
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mierzonego na wysokości 130 cm, (2) tempa przyrostu pnia drzewa na grubość poszczegól

nych rodzajów lub gatunków drzew oraz (3) współczynników różnicujących stawki w za

leżności od lokalizacji drzewa. W przypadku gdy drzewo na wysokości 130 cm posiada kilka 

pni to za obwód pnia drzewa przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie 

oraz połowy obwodów pozostałych pni. Natomiast jeśli drzewo na tej wysokości nie posiada 

pnia wtedy za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poni

żej korony drzewa.

W przypadku krzewów opłata za ich usunięcie jest ustalana na podstawie stawki za 

usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami oraz współczyn

ników różnicujących stawkę w zależności od lokalizacji krzewu. Za wielkość powierzchni 

pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu (art. 85 

ust. 3 i 4 u.o.p.).

Stawki opłat za usuwanie drzew i krzewów są ustalane przez Ministra Środowiska w 

drodze rozporządzenia, w którym są określone: (a) stawki dla poszczególnych rodzajów lub 

gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość 

oraz (b) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu -  

kierując się zróżnicowanymi kosztami produkcji poszczególnych rodzajów i gatunków 

drzew, warunkami wzrostu poszczególnych drzew i krzewów oraz funkcjami pełnionymi 

przez drzewa i krzewy. Należy tutaj zaznaczyć, iż stawki te podlegają z dniem 1 stycznia 

każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, który jest przyjmowany w ustawie budżetowej. Minister wła

ściwy ds. środowiska jest zobowiązany do ogłoszenia w terminie do dnia 31 października 

każdego roku, wysokości tych waloryzowanych stawek w drodze obwieszczenia w Moni

torze Polskim (art. 85 ust. 7-9 u.o.p.). Stawki opłat za usuwanie drzew i krzewów na 2017 

rok zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 

r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017287, w którym określono 

wartości: (a) maksymalnych stawek opłat za usuwanie drzew za jeden centymetr obwodu

287 M.P. z dnia 31 października 2016 r., poz. 1018.
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pnia mierzonego na wysokości 130 cm (zał. 1), (b) stawki dla poszczególnych rodzajów lub 

gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość 

(zał. 2) oraz (c) stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej 

krzewami w wysokości 254,04 zł. Maksymalne stawki opłat za usunięcie drzew za jeden 

centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm przedstawiają się następująco 

(zał. 1):

•  od 1 do 25 cm - 99,54 zł

•  od 26 do 50 cm - 348,38 zł

•  od 51 do 100 cm - 659,44 zł

•  od 101 do 200 cm - 776,75 zł

•  od 201 do 300 cm - 693,22 zł

•  od 301 do 500 cm - 551,48 zł

•  powyżej 500 cm - 382,46 zł.

Natomiast stawki opłat dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew zostały zróżni

cowane ze względu na obwód pnia oraz tempo przyrostu pnia na grubość drzewa (zał. 2). 

W zależności od tempa przyrostu drzewa wyodrębniono 4 grupy:

1) drzewa szybko rosnące -  kasztanowce zwyczajne, klony jesionolistne, klony srebrzyste, 

platany klonolistne, robinie akacjowe, topole i wierzby -  stawka zróżnicowana od 377,25 

zł dla obwodu pnia do 20 cm do 17 823,83 zł dla obwodu pnia powyżej 501 cm;

2) drzewa umiarkowanie rosnące - brzozy, czeremchy, czereśnie, daglezje, dęby czerwone, 

lediczje trójcierniowe, jesiony, jodły -  z wyjątkiem jodły koreańskiej, kasztany jadalne, 

kasztanowce -  pozostałe gatunki, klony czerwone, klony jawory, klony zwyczajne, lipy, 

metasekwoje chińske, modrzewie, olchy, orzechy, sofory chińske, sosny, sumaki, 

świerki, wiązy, wiśnie -  z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotniki olbrzymie - 

stawka zróżnicowana od 502,95 zł dla obwodu pnia do 20 cm do 38 475,78 zł dla obwodu 

pnia powyżej 501 cm;

3) drzewa wolno rosnące - ałycze, ambrowce balsamiczne, buki pospolite, choiny kanadyj

skie, cypryśniki błotne, dęby -  z wyjątkiem dębu czerwonego, graby pospolite, grusze,
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jabłonie, jarzęby pospolite, klony polne, kłęki amerykańskie, korkowce amurskie, lesz

czyny tureckie, magnolie, miłorzęby japońskie, morwy, orzeszniki, rokitniki zwyczajne, 

surmie, tulipanowce amerykańskie, wiśnie wonne - stawka zróżnicowana od 605,79 zł 

dla obwodu pnia do 20 cm do 67 999,86 zł dla obwodu pnia powyżej 501 cm;

4) drzewa bardzo wolno rosnące - cisy, cyprysiki, głogi, jałowce, jarzęby -  pozostałe ga

tunki, jodły koreańskie, oliwniki, żywotniki zachodnie - stawka zróżnicowana od 696,08 

zł dla obwodu pnia do 20 cm do 133 993,72 zł dla obwodu pnia powyżej 501cm.

Ustawodawca w art. 86 ust. 1 u.o.p. określił przypadki, w których nie jest naliczana 

opłata za usunięcie drzew. Dotyczy to przede wszystkim drzew nie wymagających uzyska

nia zezwolenia na ich usunięcie oraz drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fi

zyczna nie prowadząca działalności gospodarczej uzyskała już zezwolenie. Od opłaty rów

nież zwolniona jest działalność dotycząca usunięcia drzew lub krzewów w związku z od

nową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabyt

ków; zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mieniu w istniejących obiektach budowla

nych lub funkcjonowaniu urządzeń wskazanych w art. 49 § 1 k.c.; zagrażających bezpie

czeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi, a także związa

nych z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych. Ponadto zwolnienie z obo

wiązku opłaty dotyczy usunięcia drzew o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm 

nie przekraczającego: (a) 75 cm -  dla topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu je

sionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz (b) 50 

cm -  dla pozostałych gatunków drzew oraz krzewów o wieku nie przekraczającym 25 lat 

przeznaczonych do przywrócenia gruntów nieużytkowanych do ich rolniczego wykorzy

stania lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, uwzględnionym w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabu

dowy i zagospodarowania terenu. Ponadto przedmiotowa opłata nie jest wymagana w przy

padku usunięcia drzew lub krzewów przeznaczonych do zabiegów pielęgnacyjnych na te

renach zieleni, a także obumarłych lub nie rokujących szans na przeżycie, z przyczyn nie

zależnych od posiadacza nieruchomości. Ustawodawca w tym katalogu również uwzględnił 

przypadek usunięcia topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym
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powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, pod warunkiem, że zostaną zastą

pione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków. Bez konieczności 

uiszczenia opłaty można również usunąć drzewa lub krzewy, jeśli ich usunięcie wynika z 

potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony sie

dlisk przyrodniczych; jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, 

wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych mających na celu ukształtowanie zaso

bów wodnych oraz ochronę przeciwpowodziową w zakresie niezbędnym do wykonania i 

utrzymania tych urządzeń; a także z grobli stawów rybnych oraz z terenu poligonów lub 

placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

Opłata produktowa i depozytowa

Opłaty produktowe i depozytowe są opłatami środowiskowymi ściśle związanymi z 

gospodarowaniem szczególnymi kategoriami odpadów zaliczanych do odpadów niebez

piecznych. Dotyczy to opakowań po produktach, które po zużyciu stają się odpadami nie

bezpiecznymi np. zużyte świetlówki, akumulatory, opony samochodowe, bowiem zawie

rają metale ciężkie, silne kwasy oraz inne substancje toksyczne. Niekontrolowana emisja 

tych substancji może przyczynić się do skażenia zasobów środowiska, a tym samym może 

stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Opłata produktowa

Opłata produktowa jest tzw. opłatą za opakowanie. Opłata produktowa została uregu

lowana w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej z 2001 r. (u.o.p.p.)288. Zasady ustalania i pobierania 

opłaty produktowej zostały określone w celu zapobiegania powstawaniu odpadów powsta

łych z produktów, ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz za

pewnienia wysokiego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów 

(art. 1 ust. 1). Opłata produktowa w myśl art. 2 pkt 9 cytowanej ustawy jest opłatą obliczaną

288 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1478.
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i wpłacaną w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Zgod

nie bowiem z art. 3 ust. 1 i 2 u.o.p.p. przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić odzysk, a w 

szczególności recykling odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów 

wprowadzonych przez niego na terytorium kraju na poziomie co najmniej w wysokości 

określonej w załączniku nr 4a do ustawy. W omawianym załączniku odpady podzielono na 

5 grup. Pierwsza grupa dotyczy olejów smarowych otrzymanych z ropy naftowej oraz pre

paratów z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Wyjątkiem są tutaj odpady 

pochodzące z: (a) olejów smarowych do przeprowadzania przemian chemicznych innych 

niż proces specyficzny, (b) parafiny ciekłej, (c) mieszanek olejowych do obróbki metali, 

olejów zapobiegających przyleganiu do form, antykorozyjnych oraz (d) pozostałych olejów 

smarowych oraz olejów przeznaczonych do produkcji olejów smarowych lub preparatów 

smarowych. Druga grupa odpadów dotyczy zaś preparatów smarowych, dodatków, środ

ków zapobiegających zamarzaniu z wyłączeniem: (a) preparatów smarowych - wyłącznie 

smarów plastycznych, (b) środków przeciwstukowych, dodatków do olejów mineralnych i 

produktów podobnych oraz (c) środków zapobiegających zamarzaniu i gotowych płynów 

przeciwoblodzeniowych. W przypadku pierwszej i drugiej grupy powinien być zapewniony 

odzysk na poziomie 50% a recykling na poziomie 30%. Kolejne grupy odpadów dotyczą 

nowych opon pneumatycznych z gumy zróżnicowanych ze względu na ich zastosowanie. 

Trzecią grupę stanowią bowiem takie opony stosowane w samochodach osobowych, moto

cyklach i rowerach, autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach oraz opony pneu

matyczne bieżnikowane z gumy, a czwarta grupa - w urządzeniach i maszynach rolniczych 

oraz pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy. Natomiast w piątej grupie odpadów 

uwzględniono używane opony pneumatyczne. Dla grup 3,4 i 5 odzysk powinien być osią

gnięty na poziomie 75% a recykling na poziomie 15%.

Rozliczenie wykonania obowiązku zapewnienia obowiązku i recyklingu odpadów na

stępuje na koniec roku kalendarzowego. Przedsiębiorca albo organizacja, którzy nie wyko

nali tego obowiązku są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie 

w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu. Opłata produk

towa jest obliczana jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym
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poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów. 

Opłata produktowa jest obliczana oddzielnie dla każdego rodzaju produktu. Nie wnosi się 

opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekra

cza 100 zł (art. 12 u.o.p.p.).

Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa produktów w kilogramach 

(art. 13 u.o.p.p.). Według art. 14 ust. 1 maksymalne stawki opłaty produktowej dla produk

tów wymienionych w poz. 1 i 2 uprzednio analizowanego załącznika nr 4a do ustawy wy

noszą 2,57 zł za 1 kg; dla produktów z poz. 3 i 4 -  5,50 zł za 1 kg oraz dla produktów z poz. 

5 -  10,26 zł za 1 kg. Stawki opłat podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego 

podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem, który został przyjęty w ustawie budżetowej za rok po

przedni. Minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż w terminie do dnia 30 

września każdego roku, jest zobowiązany do ogłoszenia wysokości maksymalnych stawek 

opłat produktowych na następny rok w formie obwieszczenia w Monitorze Polskim. Po

nadto w porozumieniu z ministrem właściwym ds. finansów publicznych oraz ministrem 

właściwym ds. gospodarki w drodze rozporządzenia powinien określić także szczegółowe 

stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów, mając przy tym na względzie 

negatywne oddziaływanie odpadów powstałych z tych produktów na środowisko oraz 

kosztów ich zagospodarowania. W 2017 roku według obwieszczenia Ministra Środowiska z 

dnia 20 września 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 

2017289 stawki opłat dla poszczególnych produktów zawartych w załączniku nr 4a u.o.p.p. 

wynoszą: dla wymienionych w poz. 1 i 2 - 2,71 zł za 1 kg; w poz. 3 i 4 - 5,80 zł za 1 kg oraz 

w poz. 5 - 10,82 zł za 1 kg.

Opłata produktowa także dotyczy zużytych baterii i akumulatorów uregulowanych 

w ustawie o bateriach i akumulatorach z 2009 r.290 (u.b.a.). Regulacje te według ustawo

dawcy miały bowiem służyć: (1) ograniczeniu negatywnego wpływu baterii i akumulato

rów oraz zużytych baterii i zużytych akumulatorów na środowisko poprzez redukcję ilości

289 M. P. z 2017 r., poz. 937.
290 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1803.
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substancji niebezpiecznych w bateriach i akumulatorach oraz właściwe zbieranie i recy

kling powstających z nich odpadów, a także przez wspieranie wysokiego poziomu zbierania 

zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych; (2) zharmonizowa

niu wymogów w zakresie zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz ich 

oznakowania oraz (3) zapewnieniu sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i 

uniknięciu zniekształcenia konkurencji w obrębie Unii Europejskiej (art. 2). Przepisy 

mniejszej ustawy mają zastosowanie do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów pro

dukowanych i wprowadzanych do obrotu, bez względu na ich kształt, pojemność, masę, 

skład materiałowy, sposób użycia oraz ich przynależność albo czy są częścią składową urzą

dzenia lub dodatkiem do innych produktów, a także dotyczą zużytych baterii i akumulato

rów (art. 4 ust. 1 u.b.a.). Przy czym baterie i akumulatory są źródłami energii elektrycznej 

wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej składające się z jednego 

albo kilku pierwotnych ogniw baterii, nienadających się do powtórnego naładowania albo 

wtórnych ogniw baterii nadających się do powtórnego naładowania (art. 6 pkt 1 u.b.a.). 

Należy tutaj podkreślić, że zgodnie z art. 6 pkt 26 u.b.a. zużyte baterie i akumulatory są 

odpadami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach z 2012 r. (patrz rozdział Z e

zwolenie na wytwarzanie i  przetw arzanie odpadów). Szczególnym regulacjom podlegają 

przenośne baterie i akumulatory291, bowiem ustawodawca nałożył na wprowadzającego ob

owiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów dotyczących zbierania zużytych przeno

śnych baterii i akumulatorów w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 

r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych aku

mulatorów przenośnych292, tj.: w 2010 r. - 18 %, w 2011 r. - 22 %, w 2012 r. - 25 %, w 2013 

r. - 30 %, w 2014 r. - 35 %, w 2015 r. - 40 % oraz w 2016 r. i w kolejnych latach - 45 %. 

Jednakże przepisy ustawy o bateriach i akumulatorach z 2009 r. nie mają zastosowania w 

dwóch przypadkach w zakresie osiągania wymaganych poziomów zbierania, w tym doty

291 Baterię przenośną, akumulatorem przenośnym są baterie i akumulatory, w tym ogniwo guzikowe lub ze
staw, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i 
akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej i akumulatora samochodowego, wskazane w załącz
niku nr 2 do ustawy (art. 6 pkt 3 u.b.a.).
292 Dz. U., Nr 215, poz. 1671.
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czących opłaty produktowej, organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recy

klingu i unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, a także zawierania 

umowy ze zbierającym oraz z prowadzącym zakład przetwarzania, składania wykazu zakła

dów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Pierwszy przypadek od

nosi się do wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym roku kalendarzowym 

wprowadził do obrotu baterie lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczają- 

cej 1 kg, a drugi przypadek do wprowadzającego baterie lub akumulatory, który w danym 

roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie lub akumulatory przemysłowe, baterie 

samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg 

(art. 4a ust. 1).

Podstawą obliczenia opłaty produktowej jest masa zebranych zużytych przenośnych 

baterii i akumulatorów. Należna opłata produktowa jest obliczana na podstawie iloczynu 

stawki opłaty produktowej i różnicy między masą zużytych przenośnych baterii i akumu

latorów wymagających zebrania w celu osiągnięcia wymaganego poziomu zbierania w da

nym roku kalendarzowym, a masą zebranych w tym roku zużytych przenośnych baterii i 

akumulatorów (art. 39 ust. 1 i 2 u.b.a.). Stawka opłaty produktowej dla zużytych przeno

śnych baterii i akumulatorów wynosi od 0,80 zł do 12 zł za kilogram (art. 40 ust. 1 u.b.a).

Opłata depozytowa

Opłata depozytowa dotyczy zużytych baterii i akumulatorów baterii kwasowo-oło

wiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Zgodnie z zał. 4 u.o.o. ołów i związki 

ołowiu oraz kwaśne roztwory lub kwasy w postaci stałej są zaliczane do składników, które 

mogą powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi. Związki te są bardzo tok

syczne, szczególnie ołów i mogą charakteryzować się następującymi właściwościami, które 

według zał. 3 u.o.o. sprawiają, że odpady te są klasyfikowane jako niebezpieczne:

•  H4 „drażniącymi” substancjami i preparatami niewykazującymi działania żrącego, które 

jednakże w wyniku bezpośredniego, długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze 

skórą lub błoną śluzową mogą powodować stany zapalne;

•  H5 „szkodliwymi” substancjami i preparatami, które wdychane, spożywane lub wchła

niane przez skórę mogą powodować ograniczone zagrożenie dla zdrowia;
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•  H6 „toksycznymi” substancjami i preparatami (w tym substancjami i preparatami bardzo 

toksycznymi), które wdychane, spożywane lub wchłaniane przez skórę mogą powodo

wać poważne, ostre lub chroniczne zagrożenie dla zdrowia a nawet śmierć;

•  H8 „żrącymi” substancjami i preparatami, które po zetknięciu z żywymi tkankami mogą 

przyczynić się do ich zniszczenia.

Omawiane składniki i właściwości odpadów sprawiają, że są one bardzo toksyczne dla śro

dowiska i człowieka293 i wydaje się słuszne poddanie ich szczególnym regulacjom prawnym, 

co ograniczy ich negatywne oddziaływania. Opłata depozytowa została uregulowana w 

ustawie o bateriach i akumulatorach z 2009 r.294 w dziale 9 Opłata depozytowa oraz obo

wiązki sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kw a

sowo-ołowiowych. Jest ona formą depozytu, który jest zwracany po oddaniu zużytego aku

mulatora do sprzedawcy detalicznego. Zgodnie bowiem z art. 54 ust. 1 u.b.a. sprzedawca 

detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodo

wych kwasowo-ołowiowych jest zobowiązany do pobrania od kupującego niebędącego 

przedsiębiorcą opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży 

tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów. Następnie taki sprzedawca detaliczny jest obowiązany do przyjęcia zuży

tych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych oraz zużytych akumulatorów samo

chodowych kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego. Sprzedawca jest także zo

bligowany do pobrania opłaty depozytowej w terminie 30 dni od dnia przyjęcia zużytych 

baterii lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, a także do zwrotu po

branej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu. Jeżeli zwrot pobranej opłaty depo

zytowej jest niemożliwy z powodu jego likwidacji, upadłości albo przerwy w wykonywanej 

działalności gospodarczej, wprowadzający baterie lub akumulatory samochodowe kwa

293 O toksyczności związków ołowiu i ich wpływie na środowisko i człowieka autorka pisała w: E. Zębek, 
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ołowiem jako zagrożenie dla środowiska i  człowieka -  aspekty 
prawne, (w:) Obieg pierwiastków w przyrodzie, Monografia, tom III, B. Gaworek (red.), Instytut Ochrony 
Środowiska, Warszawa 2005, s. 805-808.
294 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1803.
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sowo-ołowiowe jest obowiązany do przyjęcia od kupującego zużytych baterii lub akumula

torów wprowadzonych przez niego do obrotu oraz do zwrotu pobranej opłaty depozytowej 

i potwierdzenia jej zwrotu w zorganizowanych przez niego punktach zbierania tych odpa

dów w terminie 45 dni od dnia ich sprzedaży. Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty de

pozytowej następuje na dokumencie potwierdzającym pobranie oraz zwrot opłaty depozy

towej (art. 53 ust. 1-4 u.b.a). Stawka opłaty depozytowej obecnie wynosi 30 zł za sztukę 

baterii i akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego.

Opłaty koncesyjne

Odrębnym rodzajem opłaty środowiskowej są opłaty koncesyjne uregulowane w 

dziale VII prawa geologicznego i górniczego z 2011 r.295(p.g.g.). Opłaty koncesyjne dotyczą 

poszukiwania i wydobywania złóż kopalin i są związane z obowiązkiem uzyskania koncesji 

na prowadzenie takiej działalności (patrz rozdział Istota koncesji, definicja i  rodzaje kopa

lin). Zgodnie bowiem z art. 133 cytowanej ustawy przedsiębiorca, który uzyskał koncesję 

na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, koncesję na poszukiwanie lub rozpo

znawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla albo koncesję na poszu

kiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, 

jest zobowiązany do wniesienia opłaty ustalonej w koncesji jako iloczyn stawki opłaty oraz 

wyrażonej w kilometrach kwadratowych powierzchni terenu objętego koncesją. Stawki 

opłat za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin za kilometr kwadratowy wynoszą 

dla:

1) węgla kamiennego i rud uranu -  558,56 zł;

2) węgla brunatnego -  223,43 zł;

3) pozostałych kopalin, których złoża są objęte własnością górniczą, z wyłączeniem węglo

wodorów -  111,72 zł.

Stawka opłaty za działalność w zakresie rozpoznawania złóż kopalin lub łącznie za działal

ność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin wynosi dwukrotność w/w

295 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, 1991 ze zm.
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stawki. Stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla wynosi 105,81 zł. Natomiast stawka opłaty za działalność w 

zakresie rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla lub łącz

nie za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego skła

dowania dwutlenku węgla wynosi dwukrotność stawki. Stawka opłaty za działalność w za

kresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za kilometr kwadratowy wynosi 

210 zł.

Opłaty podwyższone

Opłaty podwyższone są pewną formą sankcjonowaną w prawie ochrony środowiska i 

dotyczą działalności w zakresie wprowadzania emisji do środowiska i eksploatacji urządzeń 

bez uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej. Zgodnie bowiem z art. 276 ust. 1 poś 

podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej de

cyzji ponosi opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska.

Opłaty podwyższone dotyczą szczególnie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, 

poboru wody, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz nieprawidłowego składo

wania odpadów. Stanowią one wielokrotność opłaty za korzystanie ze środowiska. W przy

padku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów lub 

pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, podmiot korzystający ze śro

dowiska jest zobligowany do poniesienia opłaty podwyższonej o 500% (art. 292 poś). Nato

miast kwestie dotyczące nielegalnego składowania odpadów zostały uregulowane w art. 293 

ust. 1-5 poś. Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję pro

wadzenia składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska powinien ponieść 

opłatę podwyższoną w wysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpa

dów na składowisku za każdą dobę składowania. Należy tutaj nadmienić, iż magazynowanie 

odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się 

jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia 

składowiska. Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym podmiot 

korzystający ze środowiska wnosi zaś opłaty podwyższone w wysokości 0,7 jednostkowej
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stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą 

dobę składowania. Nielegalna jest także działalność polegająca na pozbyciu się odpadów: (a) 

nad brzegami zbiorników wodnych, z wyszczególnieniem na strefy ochronne ujęć wód i na 

tereny wypływu wód z warstw wodonośnych, (b) na terenach parków narodowych i rezer

watów przyrody oraz (c) na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach rekre

acyjno-wypoczynkowych. W tym przypadku na podmiot korzystający ze środowiska nało

żona jest opłata podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie 

odpadów na składowisku za każdą tonę odpadów i za każdą dobę składowania. Natomiast 

jeśli podmiot korzystający ze środowiska pozbędzie się odpadów bezpośrednio do śródlądo

wych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód mo

rza terytorialnego ponosi wtedy opłatę podwyższoną w wysokości 100-krotnej jednostko

wej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku.

Podsumowanie

Reasumując można stwierdzić, iż opłata środowiskowa pełni rolę reglamentacyjno- 

ochronną, co jest szczególnie ważne w odniesieniu do działalności, w wyniku której nastę

puje emisja szczególnie szkodliwych substancji do środowiska oraz intensywne użytkowa

nie zasobów środowiska, tj. wód, gleb, lasów oraz eksploatacja złóż kopalin, czemu może 

towarzyszyć degradacja środowiska. W przypadku emisji zanieczyszczeń do środowiska 

funkcjonuje słuszna zasada, polegająca na tym, że im bardziej toksyczna substancja jest emi

towana do środowiska, tym opłata za jej wprowadzanie jest wyższa, co w dużym stopniu 

pozwala na ograniczenie ich emisji. Taką rolę pełnią również opłaty produktowe i depozy

towe, które dotyczą opakowań i zużytych towarów będących odpadami szczególnie niebez

piecznymi np. zawierające ołów, silne kwasy. Opłaty mogą być także bodźcem dla przed

siębiorców do zachowań prośrodowiskowych polegających np. na modernizacji instalacji, 

które emitują mniej zanieczyszczeń do środowiska. Natomiast opłaty koncesyjne chronią 

złoża kopaliny przed ich nadmierną eksploatacją, które są zasobami nieodnawialnymi w 

ludzkiej perspektywie życia. Ponadto opłaty te pośrednio zapobiegają dewastacji środowi

ska, która może mieć miejsce podczas poszukiwania i wydobywania kopalin. Natomiast
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opłaty za usuwanie drzew i krzewów są istotne z punktu widzenia ochrony przyrody, bo

wiem należy pamiętać o tym, że te elementy środowiska pełnią wiele ważnych funkcji w 

środowisku, a przede wszystkim produkują tlen niezbędny do życia na ziemi.
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System sankcji karnych w ochronie środowiska

System sankcji karnych za niezgodne z prawem użytkowanie zasobów środowiska jest 

niezwykle istotny z punktu widzenia ich ochrony. Funkcjonują bowiem zasady, które po

winny być przestrzegane przez wszystkich użytkowników zasobów środowiska, a miano

wicie:

1) wszyscy podejmujący działania mogące negatywnie oddziaływać na środowisko są zo

bowiązani do zapobiegania temu oddziaływaniu,

2) w przypadku działań, których negatywne oddziaływanie nie jest jeszcze w pełni roz

poznane, wszyscy podejmujące te działania mają obowiązek podjąć wszystkie środki 

zapobiegawcze, kierując się zasadą przezorności,

3) wszyscy powodujący zanieczyszczenie środowiska ponoszą koszty usunięcia skutków

tych zanieczyszczeń oraz

4) wszyscy, którzy mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska ponoszą koszty zapo

biegania temu zanieczyszczeniu296.

W polskim systemie prawa ochrony środowiska wyróżniamy administracyjne kary 

pieniężne, wykroczenia (np. kara grzywny) oraz przestępstwa (kara pozbawienia wolności).

Administracyjne kary pieniężne

Kary pieniężne w ochronie środowiska spełniają kilka istotnych funkcji: prewencyjną, 

represyjną, kompensacyjną i informacyjną. Funkcja prewencyjna jest uważana za jedną z 

najważniejszych funkcji i polega na tym, iż negatywne konsekwencje kar oddziaływają na 

sferę majątkową, stymulują podejmowanie działań zapobiegających płaceniu kar, a co za 

tym idzie zmniejszających uciążliwość dla środowiska. Funkcja represyjna polega na tym, 

iż obciążają one wyniki ekonomiczne oraz zwiększają podstawę opodatkowania, co powo

duje podwójne obciążenie. Funkcja kompensacyjna jest uważana za funkcję pośrednią, gdyż

296 K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i  prawne, 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, s. 186-187.
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kary nie są odszkodowaniem dla poszkodowanego, ale zasilają Narodowy Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochronne, a środki 

zgromadzone na tych funduszach są przeznaczane między innymi na dofinansowanie dzia

łań ochronnych. Natomiast funkcja informacyjna polega na tym, iż częstotliwość i wysokość 

kar informują o stopniu przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez jednostki orga- 

nizacyjne297.

Administracyjna kara pieniężna jest środkiem prawnym, który jak wszystkie inne 

sankcje występujące w prawie administracyjnym, ma zapewnić przestrzeganie i realizację 

norm prawa administracyjnego. Tym samym regulacje dotyczące kar administracyjnych 

wyznaczają treść relacji podmiotów zewnętrznych wobec administracji i samej administra

cji w sytuacjach, gdy te podmioty wbrew ciążącym na nich obowiązków nie realizują norm 

prawa administracyjnego298.

Administracyjne kary pieniężne są zatem środkami prawno-finansowymi przede 

wszystkim o charakterze represyjnym i są ponoszone za przekroczenie lub naruszenie wa

runków korzystania ze środowiska ustalonych decyzją. Zgodnie bowiem z art. 276 ust. 2 

poś w razie korzystania ze środowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków okre

ślonych w pozwoleniu lub innej decyzji podmiot korzystający ze środowiska powinien po

nieść administracyjną karę pieniężną.

Zgodnie z art. 273 poś administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie 

lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w zakresie: (1) 

wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, (2) przydzielonych uprawnień do emisji na 

zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplar

nianych z 2015 r.299, (3) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, (4) poboru wód oraz 

(5) składowania odpadów, a także w zakresie magazynowania odpadów i emitowania hałasu

297 Ibidem.
298 J. Filipek, Sankcjonowane i  sankcjonujące stosunki administracyjnoprawne, (w:) Księga pamiątkowa prof. 
E. Ochendowskiego, Toruń 1999, s. 79; zob. także D. K. Nowicki, S. Peszkowski, Kilka uwag o szczególnym  
charakterze administracyjnych kar pieniężnych, (w:) Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym 
państwie prawa, M. Błachucki (red.), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015.
299 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 568, 1089.
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do środowiska. Odrębne przypadki i zasady ponoszenia administracyjnych kar pieniężnych 

określają także przepisy ustawy o ochronie przyrody oraz prawa geologicznego i górniczego.

W art. 274 poś ustawodawca określił zasady naliczania administracyjnych kar pienięż

nych. Wysokość administracyjnych kar pieniężnych zależy bowiem odpowiednio od ilości 

i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza lub ilości i jakości pobranych wód 

oraz od ich rodzaju z wyszczególnieniem na wody powierzchniowe i podziemne, a także od 

ich przeznaczenia. W przypadku odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi przy okre

śleniu wysokości kary bierze się pod uwagę ilość, stan i skład ścieków, procentową redukcję 

stężeń substancji w ściekach oraz masę substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego zawartych w ściekach przypadających na jednostkę masy wykorzystanego su

rowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu -  w odniesieniu do warunków okre

ślonych w pozwoleniu. Natomiast w przypadku odpadów administracyjna kara pieniężna 

zależy od ilości i rodzaju składowanych albo magazynowanych odpadów oraz czasu ich 

składowania albo magazynowania, a hałasu od pory doby i wielkości przekroczenia dopusz

czalnego poziomu hałasu.

Postępowanie w sprawie wymierzania administracyjnych kar pieniężnych zostało 

uregulowane w dziale III rozdziału 1 poś. Zgodnie z art. 298 ust 1 niniejszej ustawy admi

nistracyjne kary pieniężne są wymierzane w drodze decyzji przez wojewódzkiego inspek

tora ochrony środowiska (WIOŚ). Dotyczy to działań polegających na: (1) przekroczeniu 

określonych w pozwoleniach ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do po

wietrza z art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2; (2) przekroczeniu określonych w pozwoleniach warunków 

odnoszących się do ilości ścieków, ich stanu, składu, minimalnej procentowej redukcji stę

żeń substancji w ściekach oraz masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej 

na jednostkę masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego pro

duktu z art. 181 ust. 1 pkt 1 i 3; (3) przekroczeniu określonej w pozwoleniach ilości pobranej 

wody z art. 181 ust. 1 pkt 1; (4) naruszeniu warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję 

prowadzenia składowiska odpadów albo decyzji określających miejsce i sposób magazyno

wania odpadów, określonych w ustawie o odpadach z 2012 r., w odniesieniu do rodzaju i
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sposobów składowania lub magazynowania odpadów oraz (5) przekroczeniu określonych 

w decyzji dopuszczalnych poziomów hałasu z art. 181 ust. 1 pkt 1.

Przekroczenie lub naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska jest stwierdzane 

przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska na podstawie kontroli, z wyszczegól

nieniem dokonanych w ich trakcie pomiarów lub za pomocą innych środków dowodowych 

lub pomiarów prowadzonych przez podmiot korzystający ze środowiska, który jest obowią

zany do dokonania takich pomiarów. O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia na pod

stawie kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska ma obowiązek zawiadomienia 

podmiot korzystający ze środowiska, jednocześnie przekazując mu wyniki pomiarów w ter

minie 21 dni od wykonania pomiarów (art. 299 ust. 1i 2 poś). Następnie po stwierdzeniu 

przekroczenia lub naruszenia, na podstawie kontroli WIOŚ wydaje, z zastrzeżeniem art. 

307300, decyzję ustalającą wymiar kary biegnącej. Wymiar kary biegnącej ustala się uwzględ

niając przekroczenie lub naruszenie w skali doby. Jednakże za przekroczenie ilości lub ro

dzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza wymiar kary biegnącej jest określany 

przy uwzględnieniu przekroczenia w skali godziny. W decyzji ustalającej wymiar kary bie

gnącej określa się dane w zakresie: (a) wielkości stwierdzonego przekroczenia lub narusze

nia odpowiednio w skali doby albo godziny; (b) wymiaru kary biegnącej oraz (c) terminu, 

od którego kara biegnąca będzie naliczana, jako odpowiednio dzień albo pełną godzinę za

kończenia wykonania pomiarów, pobrania próbek albo dokonania innych ustaleń stano

wiących podstawę stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia (art. 300 poś). Kara biegnąca 

jest naliczana do czasu stwierdzenia zmiany wielkości przekroczenia lub naruszenia. Należy 

tutaj zaznaczyć, iż wymiar kary biegnącej może ulec zmianie na wniosek podmiotu korzy

stającego ze środowiska, który zawiera wyniki pomiarów lub sprawozdanie z własnych

300 Zgodnie z art. 307 ust. 1 poś kara za przekroczenie ilości pobranej wody wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska jest wymierzana na podstawie pomiarów ilości pobieranej wody prowadzonych przez podmiot 
korzystający ze środowiska, które były wykonane za pomocą przyrządów spełniających wymagania prawnej 
kontroli metrologicznej zgodnych z przepisami ustawy -  Prawo o miarach. Przekroczeniem jest ilość wody 
pobranej z przekroczeniem warunków pozwolenia za poprzedni rok kalendarzowy. Jeżeli pobrane z jednego 
ujęcia ilości wody powodują przekroczenie kilku warunków pozwolenia, kara ustalana jest za przekroczenie, 
które powoduje najwyższy wymiar kary. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie prowadził takich po
miarów, do ustalenia przekroczenia przyjmuje się maksymalną techniczną wydajność eksploatowanych insta
lacji lub urządzeń do poboru wody, pomnożoną przez ustalony szacunkowo czas ich wykorzystywania.
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ustaleń; termin przeprowadzenia pomiarów lub dokonania własnych ustaleń oraz informa

cje o sposobie ograniczenia przekroczenia lub naruszenia. Wniosek ten powinien być 

przedłożony wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie 30 dni od do

konania własnych pomiarów lub ustaleń. Jeżeli zostało stwierdzone przekroczenie, te po

miary, powinny być przeprowadzone w miejscach i w sposób zgodny z pomiarami dokona

nymi przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który stwierdził przekrocze

nie. Wówczas WIOŚ ustala w drodze decyzji, wymiar nowej kary biegnącej, określając przy 

tym termin naliczania kary od pełnej godziny albo doby od terminu, jeżeli w terminie 30 

dni nie zakwestionuje zasadności złożonego wniosku (art. 301poś). Wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska jest zobligowany do podjęcia ostatecznej decyzji o wymierzeniu kary 

biegnącej za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia, co następuje po stwierdzeniu z 

urzędu lub na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, że ustało przekroczenie lub 

naruszenie, albo za okres do dnia 31 grudnia każdego roku, w przypadku gdy do tego dnia 

nie zostało usunięte przekroczenie lub naruszenie (art. 302 poś). Podkreślenia wymaga fakt, 

iż wojewódzki inspektor ochrony środowiska po stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia 

wyższego niż podano we wniosku lub gdy to przekroczenie nie ustało, w ciągu 30 dni od 

dnia wpływu wniosku, może wymierzyć nową wysokość kary biegnącej począwszy odpo

wiednio od doby albo godziny, w której stwierdzono bezzasadność wniosku, przy jedno

czesnym dwukrotnym podwyższeniu jej wysokości na okres 60 dni (art. 303 poś).

Administracyjna kara pieniężna stanowi wielokrotność opłaty za korzystanie ze śro

dowiska. Zgodnie z art. 309 poś kara jest wymierzana w wysokości 10-krotnej wielkości 

jednostkowej stawki opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz za pobór 

wód. Natomiast za składowanie odpadów z naruszeniem warunków dotyczących rodzaju i 

sposobów składowania odpadów, określonych w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowa

dzenia składowiska lub magazynowanie odpadów z naruszeniem decyzji określającej miej

sce i sposób magazynowania odpadów wymierzana jest kara w wysokości 0,1 jednostkowej 

stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

Górne jednostkowe stawki kar wynoszą (art. 310 poś):

1) 984 z ł -  za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia:
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a) dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,

b) minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,

c) dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę 

masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu;

1a) 10 z ł-  za 1 l zawiesiny łatwo opadającej;

2) 10 z ł- za 1 m3 ścieków w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury, odczynu 

pH, poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych lub dopuszczalnego stopnia roz

cieńczenia ścieków eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby.

Natomiast górna jednostkowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu ha

łasu przenikającego do środowiska wynosi 48 z ł za 1 dB przekroczenia (art 311 poś). Jed

nostkowe stawki kar na 2017 rok zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Środowiska 

z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego po

ziomu hałasu na rok 2017301.

Przepisy szczególne dotyczące kar za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

wprowadzanie ścieków oraz emisję hałasu zostały zawarte w art. 313-315 poś. W przypadku 

emisji gazów i pyłów do powietrza kara za ich przekroczenie, jest wymierzana za każdą 

substancję wprowadzaną do powietrza z przekroczeniem warunków określonych w pozwo

leniu. Jeżeli stwierdzono przekroczenie określonych w pozwoleniu ilości bądź rodzajów 

gazów lub pyłów jednocześnie dla źródła ich powstawania, miejsca wprowadzania lub całej 

instalacji, kara jest naliczana na podstawie pomiarów na stanowiskach pomiarowych, na 

których przekroczenie jest najwyższe. W przypadku odprowadzania ścieków do wód lub 

do ziemi przekroczenia:

1) dopuszczalnego składu ścieków oraz dopuszczalnego poziomu sztucznych substancji pro

mieniotwórczych w ściekach są ustalane na podstawie wyników analizy próbki ścieków 

powstałej po zmieszaniu trzech próbek o jednakowej objętości, pobranych w odstępach 

czasu nie krótszych niż 30 minut;

301 M.P. z 2016 r., poz. 992.
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2) dozwolonej temperatury oraz wartości odczynu pH ścieków są ustalane po przyjęciu war

tości średniej z wielkości przekroczeń stwierdzonych w wyniku trzech pomiarów, wyko

nanych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 minut;

3) dopuszczalnej ilości ścieków są ustalane na podstawie wskazań odpowiednich przyrzą

dów pomiarowych w okresie doby bezpośrednio poprzedzającej kontrolę, a w przypadku 

gdy nie jest prowadzony pomiar ilości odprowadzanych ścieków, wtedy podstawą jest ilość 

wody pobranej lub dostarczonej w okresie doby bezpośrednio poprzedzającej kontrolę albo 

innych danych.

Podstawą stwierdzenia przekroczenia podlegającego karze może być jeden pomiar, jeżeli 

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi trwa krócej niż jedną godzinę. Zasady tej nie 

stosuje się w przypadku prowadzenia ciągłego pomiaru ilości, stanu lub składu ścieków. 

Przekroczenie ilości i składu ścieków, minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w 

ściekach oraz masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę masy 

wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu jest wyrażone ilo

ścią substancji wprowadzanych do wód lub do ziemi. Natomiast przekroczenie stanu ście

ków określa się jako ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. Jeżeli przekrocze

nie dotyczy średniego dobowego i średniego miesięcznego stężenia substancji w ściekach 

albo średniej dobowej i średniej miesięcznej masy substancji przypadającej na jednostkę 

masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu, kara jest 

wymierzana za te przekroczenia w zakresie stężeń i mas substancji, za które jednostkowe 

stawki kar są wyższe. Natomiast kary za przekroczenie hałasu są wymierzane odrębnie dla 

pory dnia i pory nocy. Wymiar kary biegnącej za przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

hałasu określonego wskaźnikami LAeq D lub LAeq N jest ustalana w formie przekroczenia 

w punkcie pomiarowym o najwyższej wartości dla pory dnia lub pory nocy. Należy tutaj 

nadmienić, iż pora dnia i pora nocy jest określana w odpowiednich przedziałach czasu, 

wskazanych w art. 112a pkt 2 poś. Zgodnie z tym przepisem wskaźniki hałasu mające za

stosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do 

jednej doby są określone w formie: (a) LAeq D -  równoważnego poziomu dźwięku A dla
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pory dnia w przedziale czasowym od godz. 600 do godz. 2200 oraz (b) LAeq N -  równoważ

nego poziomu dźwięku A dla pory nocy przedziale czasowym od godz. 2200 do godz. 600.

W zakresie gospodarki odpadami, administracyjne kary pieniężne zostały określone 

w ustawie o odpadach z 2012 r. (u.o.o.). Według art. 194 cytowanej ustawy administracyjna 

kara pieniężna w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł i nie większej niż 1 000 000 zł jest 

wymierzana w przypadku: (1) zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady 

inne niż niebezpieczne poprzez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi od

padami, substancjami lub materiałami, co prowadzi do obniżenia początkowego stężenia 

substancji niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów nie

bezpiecznych; (2) mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, odpadów nie

bezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub odpadów niebezpiecznych z sub

stancjami, materiałami lub przedmiotami, także przez rozcieńczanie substancji; (3) zbiera

nia odpadów wbrew zakazom; (4) zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów bez uzy

skania wymaganego zezwolenia lub gospodarowanie odpadami, a także niezgodnie z posia

danym zezwoleniem na zbieranie odpadów, na przetwarzanie odpadów lub na zbieranie i 

przetwarzanie odpadów; (5) prowadzenia działalności bez wymaganego wpisu do rejestru; 

(6) dokonania wbrew zakazowi zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi; (7) 

rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub 

przedmiotami oraz (8) wydobywania odpadów w sposób niezgodny z przepisami. Ponadto 

administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 10 000 zł podlega każdy, kto 

transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru 

(art. 196 u.o.o.). W tych przypadkach administracyjna kara pieniężna jest wymierzana w 

drodze decyzji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze 

względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami (art. 196 u.o.o.).

Administracyjne kary pieniężne zostały również przewidziane w ustawie o ochronie 

przyrody z 2004 r. (u.o.p.) w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień. Zgodnie z art. 

88 cytowanej ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta może wymierzyć administra

cyjną karę pieniężną w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwo

lenia, usunięcia drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenia
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drzewa lub krzewu oraz uszkodzenia drzewa spowodowanego wykonywaniem prac w ob

rębie korony drzewa. Kara jest wtedy nakładana na posiadacza nieruchomości albo właści

ciela urządzeń, zdefiniowanego w art. 49 § 1 k.c., albo na inny podmiot, w przypadku gdy 

działał on bez zgody posiadacza nieruchomości. Uiszczenie kary powinno nastąpić w ter

minie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie wymierzenia kary stała się ostateczna. 

Termin płatności kar wymierzonych można odroczyć na okres 5 lat, jeśli stopień zniszcze

nia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności. W takim przypadku od

roczenie terminu płatności kar wymierzonych za zniszczenie korony drzewa dotyczy 70% 

wysokości kary. Kara jest umarzana po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o odrocze

niu terminu płatności kary stała się ostateczna i po stwierdzeniu zachowania żywotności 

drzewa lub krzewu lub braku żywotności drzewa lub krzewu z przyczyn niezależnych od 

ukaranego podmiotu. W przypadku stwierdzenia, że drzewo lub krzew obumarły przed 

upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się 

ostateczna, karę należy uiścić niezwłocznie, chyba że drzewo lub krzew nie zachowały ży

wotności z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego. Karę można rozłożyć na raty na 

okres nie dłuższy niż 5 lat, na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja 

o wymierzeniu kary stała się ostateczna lub od dnia, w którym upłynął termin, na który 

odroczono uiszczenie kary. Decyzję w tym zakresie podejmuje wójt, burmistrz albo prezy

dent miasta. Administracyjna kara pieniężna stanowi dwukrotną wysokość opłaty za usu

nięcie drzewa lub krzewu. W przypadku uszkodzenia drzewa spowodowanego wykonywa

niem prac w obrębie korony drzewa administracyjną kara pieniężna jest ustalona w wyso

kości opłaty za usunięcie drzewa pomnożonej przez 0,6. W przypadku, gdy ustalenie ob

wodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu wykar- 

czowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej są usta

lane na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powięk

szając ją o 50%. Jeżeli zaś ustalenie obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa jest nie

możliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej jest 

ustalany po przyjęciu najmniejszej średnicy pnia i pomniejszeniu wyliczonego obwodu o
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10%. Natomiast jeżeli ustalenie wielkości powierzchni usuniętych lub zniszczonych krze

wów jest niemożliwe z powodu usunięcia pędów i korzeni, wielkość tę przyjmuje się na 

podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego. W przypadku 

usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo nierokującego szansy na przeżycie, złomu 

lub wywrotu, wysokość administracyjnej kary pieniężnej jest zmniejszana o 50%. Natomiast 

administracyjna kara pieniężna nie jest wymierzana w przypadku gdy usunięcie albo znisz

czenie drzewa lub krzewu, albo uszkodzenie drzewa nastąpiło w okolicznościach uzasad

nionych stanem wyższej konieczności. Należy także nadmienić, iż administracyjne kary 

pieniężne nieuiszczone w wyznaczonym terminie, podlegają przymusowemu ściągnięciu 

wraz z odsetkami za zwłokę w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyj

nym w administracji. Należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych ulegają prze

dawnieniu po upływie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin ich płatności. Nie 

wszczyna się natomiast postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pie

niężnej, a postępowanie wszczęte w tej sprawie jest umarzane, jeżeli upłynęło 5 lat od końca 

roku, w którym usunięto lub zniszczono drzewo lub krzew albo uszkodzono drzewo. Organ 

może umorzyć 50% wymierzonej kary osobom fizycznym, które usunęły lub zniszczyły 

drzewo lub krzew albo uszkodziły drzewo w celach niezwiązanych z prowadzeniem dzia

łalności gospodarczej, a jednocześnie gdy osoby te nie są w stanie uiścić kary w pełnej wy

sokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny przy utrzy

maniu dochodu miesięcznego nie przekraczającego 50% minimalnego wynagrodzenia za 

pracę w danym roku w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego (art. 89 

u.o.o.). Należy tutaj nadmienić, iż czynności wskazane w art. 83-89 u.o.o., które zazwyczaj 

są wykonywane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w odniesieniu do nieru

chomości będących własnością gminy są wykonywane przez starostę. W przypadku gdy 

prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, czynności te wykonuje 

marszałek województwa (art. 90 u.o.o.).
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Wykroczenia za niezgodne z prawem użytkowanie zasobów środowiska

Według A. Marka zgodne z poglądami doktryny prawa karnego, odpowiedzialność za 

wykroczenia jest także odpowiedzialnością karną, aczkolwiek o zredukowanych konse

kwencjach prawnych302. Zgodnie z art. 1 § 1 kodeksu wykroczeń z 1971 r. (k.w.)303 odpo

wiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, 

zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełniania pod groźbą kary aresztu, 

ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł lub nagany. Wykroczeniem jest więc czyn cha

rakteryzowany dwoma elementami: (1) materialnym -  oddawanym przez społeczną szko

dliwość i (2) formalnym -  oddawanym przez zabronienie pod groźbą kary przez ustawę304.

Wykroczenia w prawodawstwie polskim w zakresie ochrony środowiska można po

dzielić na kodeksowe i pozakodeksowe. Wykroczenia kodeksowe dotyczą szkodnictwa le

śnego, polnego i ogrodowego i są zawarte w kodeksie wykroczeń. Szkodnictwo leśne, to 

termin o podwójnym znaczeniu:

1) szkodnictwo leśne (w rozumieniu art. 47 ust. 2 pkt 7 ustawy o lasach) oznacza czyny 

opisane w rozdziale XIX k.w. lub określone w art. 120 i 122 k.w. oraz wykroczenia 

polegające na naruszaniu przepisów przeciwpożarowych w lasach, o których mowa w 

art. 82 § 1 pkt 7 i 9 k.w.

albo szerzej:

2) są to wszelkiego rodzaju czyny niedozwolone, polegające bądź na bezprawnym korzysta

niu z lasów i produktów leśnych, bądź na naruszeniu przepisów dotyczących ochrony 

lasów lub z tą ochroną związanych305.

Głównym przedmiotem ochrony tych czynów jest zawsze równowaga przyrodnicza lasu. 

Wykroczeniami w tym zakresie są:

1) paserstwo drzewa z lasu z art. 148 § 1 k.w. - zagrożone jest karą grzywny do 5.000 zł;

302 A. Marek, Zagadnienia ogólne, (w:) System  praw a karnego, t. 1, A. Marek (red.), Warszawa 2010, s. 46.
303 t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.
304 W. Radecki, Ustawa o odpadach. Kom entarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 410-414.
305 M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa (red.), Kodeks wykroczeń -  kom entarz, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2009; B. Kurzępa, Kodeks wykroczeń, Kom entarz, Wydawnictwo LexisNexis, 
Warszawa 2008, s. 492-494 i 502.

http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.899035:part=a47u2p7&full=1
http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1201956:part=a120&full=1
http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1201956:part=a122&full=1
http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1201956:part=a82%c3%82%c2%a71p7&full=1
http://lex.nik.gov.pl/lex/index.rpc%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1201956:part=a82%c3%82%c2%a71p9&full=1
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2) niedozwolony wypas zwierząt gospodarskich w lesie z art. 151 k.w. - zagrożony karą 

grzywną lub nagany;

3) drobne szkody w lesie z art. 153 § 1 k.w. - zachowanie sprawcze polega na wydobywaniu 

przez sprawcę żywicy lub soku brzozowego, obrywaniu szyszek, zdzieraniu kory lub 

darni, nacinaniu drzewa lub uszkadzaniu go w inny sposób, zbieraniu mchu, ściółki, ga

łęzi, kory, wiórów, trawy, wrzosów, szyszek lub ziół; a także na zbieraniu grzybów lub 

owoców leśnych, ale tylko wówczas, gdy następuje to w miejscach, w których jest to 

zabronione albo sposobem niedozwolonym -  zagrożone karą grzywny do 250 zł albo 

karą nagany;

4) niszczenie substancji lasu z art. 154 § 1 k.w. - polegające na wydobywaniu piasku, mar- 

gielu, żwiru, gliny lub torfu, niszczeniu lub uszkadzaniu urządzeń służących do utrzy

mania zwierząt lub ptaków, kopaniu dołów lub rowów -  zagrożone karą grzywny do 1 

000 złotych albo karze nagany;

5) niszczenie urządzeń melioracyjnych na gruncie leśnym z art. 155 § 1 k.w. - zagrożone 

karą grzywny;

6) niszczenie zasiewów, sadzonek i trawy na gruncie leśnym z art. 156 § 1 k.w. -  zagrożone 

karą grzywny do 500 złotych albo karą nagany;

7) nieopuszczenie cudzego lasu lub innego terenu z art. 157 § 1 k.w. - zagrożone karą 

grzywny do 500 zł lub karą nagany;

8) wyrąb drzewa w lesie przez właściciela lasu z art. 158 § 1 k.w. - zagrożone karą grzywny;

9) niezapobieganie szkodnikom z art. 159 k.w. -  zagrożone karą grzywny;

10) bezprawny wjazd pojazdami do lasu z art. 161 k.w. - zagrożony karą grzywny;

11) bezprawne rozgarnianie ściółki w lesie i niszczenie grzybni z art. 163 k.w .- zagro

żone karą grzywny albo karą nagany;

12) zaśmiecanie lasu z art. 162 k.w. -  zagrożone karą aresztu lub grzywny;

13) wybieranie jaj lub piskląt, niszczenie lęgowisk lub gniazd ptasich oraz niszczenie 

legowisk, nor lub mrowisk znajdujących się w lesie albo na nie należącym do niego grun

cie rolnym z art. 164 k.w. - zagrożone karą grzywny;
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14) złośliwe niepokojenie, chwytanie, ranienie lub zabicie zwierząt dziko występują

cych z art. 165 k.w. -  zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub karą pozba

wienia wolności do lat 2 lub do lat 3 w przypadku gdy sprawca działał ze szczególnym 

okrucieństwem;

15) puszczanie psa luzem w lesie z art. 166 k.w. -  zagrożone jest karą nagany lub 

grzywny.

Wskazane wykroczenia mają charakter prewencyjny w stosunku do nielegalnych zacho

wań w lesie306.

Wykroczenia pozakodeksowe zawarte są w poszczególnych ustawach z zakresu prawa 

ochrony środowiska w działach dotyczących odpowiedzialności karnej. Wykroczenia te za

sadniczo należą do kategorii formalnych i polegają jedynie na naruszeniu przepisów 

ustaw307. Na potrzeby zobrazowania czynów będących wykroczeniami za naruszenie prze

pisów prawa ochrony środowiska wybrano przykłady takich działań z ustawy Prawo 

ochrony środowiska z 2001 r. (poś), ustawy o odpadach z 2012 r. (u.o.o.), ustawy o ochronie 

przyrody z 2004 r. (u.o.p.) oraz prawa wodnego z 2001 r. (u.p.w.).

Według ustawy Prawo ochrony środowiska z 2001 r. wykroczeniami podlegającymi 

karze grzywny są np. czyny polegające na: (1) nie gromadzeniu, nie przetwarzaniu danych 

i nie udostępnianiu nieodpłatnie informacji na potrzeby państwowego monitoringu środo

wiska pomimo nałożonego obowiązku z art. 329 poś; (2) nie informowaniu wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania obiektu 

budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji lub o terminie zakończenia rozruchu instala

cji pomimo nałożonego obowiązku z art. 331 poś; (3) nie prowadzeniu pomiarów poziomów 

substancji w powietrzu oraz nie spełnianiu tego obowiązku lub nie przechowywaniu wyni

306 Zobacz więcej w: W. Kotowski, Rozdział X IX  Szkodnictwo leśne, polne i  ogrodowe, (w:) Kodeks wykro
czeń. Komentarz, seria Praktyczne komentarze, wyd. 3 , Warszawa 2014, s. 728-729; M. Zbrojewska, (w): 
Kodeks wykroczeń. Kom entarz, T. Grzegorczyk (red.), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010; W. 
Radecki, Ustawa o lasach. Kom entarz, wyd. Difin, Warszawa 2008, s. 155; E. Zębek, M. Szwejkowska, Leksy
kon leśny -  wybrane zagadnienia praw ne, organizacyjne i  ekologiczne, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Ad
ministracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016; M. Bojarski, W. Radecki, Ko
deks wykroczeń. Kom entarz, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 637.
307 W. Radecki, Ustawa o odpadach... , s. 410-414.
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ków pomiarów w wymaganym okresie pomimo nałożonego obowiązku odpowiednią decy

zją z art. 333 poś; (4) używaniu do prac ziemnych gleby lub ziemi o przekroczonych stan

dardach jakości z art. 336 poś; (5) wprowadzaniu do środowiska substancji lub energii w 

zakresie nie wymaganym w pozwoleniu przy przekroczeniu dopuszczalnych standardów 

emisyjnych z art. 339 poś. Ponadto karze aresztu albo ograniczenia wolności albo karze 

grzywny podlegają czyny polegające na: (a) naruszeniu warunków decyzji o dopuszczalnym 

poziomie hałasu z art. 337a poś; (b) naruszeniu zakazu wprowadzania do obrotu lub ponow

nego wykorzystania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska z art. 

344 poś oraz (c) eksploatacji instalacji bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego 

warunków z art. 351 poś. Należy tutaj nadmienić, iż orzekanie w sprawach o te czyny na

stępuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 361

poś).

W ustawie o odpadach z 2012 r. wykroczenia zostały zawarte w dziale Przepisy karne 

i obejmują przykładowe czyny polegające na:

1) prowadzeniu gospodarki odpadami niezgodnie z nakazem - zagrożone karą aresztu albo 

grzywny (art. 171 u.o.o.);

2) stosowaniu komunalnych osadów ściekowych albo unieszkodliwianiu zakaźnych odpa

dów medycznych albo zakaźnych odpadów weterynaryjnych wytworzonych poza ob

szarem województwa - zagrożone karą aresztu albo grzywny (art. 172 u.o.o.);

3) przetwarzaniu poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym 

zostały wytworzone: (a) zmieszanych odpadów komunalnych, (b) pozostałości z sorto

wania odpadów komunalnych lub pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania lub (c) odpadów 

zielonych - zagrożone karą aresztu albo grzywny (art. 173 u.o.o.);

4) prowadzeniu procesów przetwarzania odpadów w sposób niezapewniający, aby procesy 

te nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska - zagrożone 

karą aresztu albo grzywny (art. 176 u.o.o.);
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5) nie prowadzeniu wbrew obowiązkowi ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewiden

cji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym - zagrożone karą 

grzywny (art. 180 u.o.o.);

6) poddawaniu odzyskowi lub spalaniu na statkach wbrew przepisom PCB - zagrożone karą 

aresztu albo grzywny (art. 181 u.o.o.);

7) termicznym przekształcaniu odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpa

dów - zagrożone karą aresztu albo grzywny (art. 191 u.o.o.).

W ustawie Prawo wodne z 2001 r. wykroczenia zostały określone w dziale IX Przepisy

karne i obejmują np. takie czyny polegające na:

1) uniemożliwianiu lub utrudnianiu korzystania z wody do zwalczania poważnych awarii, 

klęsk żywiołowych, pożarów albo innych miejscowych zagrożeń lub do zapobieżenia 

poważnemu niebezpieczeństwu grożącemu życiu, zdrowiu osób lub mieniu znacznej 

wartości -  podlegające karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do roku (art. 189 u.p.w.);

2) niszczeniu lub uszkadzaniu brzegów śródlądowych wód powierzchniowych, tworzących 

brzeg wody budowle lub mury niebędące urządzeniami wodnymi oraz gruntów pod 

śródlądowymi wodami powierzchniowymi albo utrudnianiu przepływu wody w 

związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urządzeń wodnych -  podlegające karze 

grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 191 u.p.w.);

3) korzystaniu z wody lub wykonywanie urządzeń wodnych albo innych czynności wyma

gających pozwolenia wodnoprawnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego 

albo z przekroczeniem warunków określonych w tym pozwoleniu -  podlegające karze 

aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 192 u.p.w.);

4) nie utrzymywaniu w należytym stanie wód lub urządzeń wodnych, uniemożliwianiu 

dostępu do wód, nie prowadzeniu pomiarów, a także nie wykonywaniu lub nie utrzy

mywaniu w należytym stanie urządzeń zapobiegających szkodom -  podlegające karze 

grzywny (art. 193 u.p.w.);

5) czyny związane ze: (a) zmianą stanu wody na gruncie, (b) grodzeniem nieruchomości 

przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od
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linii brzegu, (c) rozcieńczaniem ścieków wodą w celu uzyskania ich stanu i składu zgod

nego z przepisami, (d) nie usuwaniem ścieków ze statku do urządzenia odbiorczego na 

lądzie, (e) nie stosowaniem koniecznego sposobu lub rodzaju upraw rolnych oraz leśnych 

w pasie gruntu przylegającym do linii brzegu, (f) nie oznaczaniem granic terenu ochrony 

bezpośredniej i ochrony pośredniej ujęcia wody, nie stosowaniem się do zakazów, naka

zów i ograniczeń obowiązujących w strefie ochronnej ujęcia wody albo w strefie ochron

nej -  podlegające karze grzywny (art. 194 u.p.w.).

Według ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. wykroczeniami są czyny dotyczące:

1) umyślnego naruszania zakazów obowiązujących w parkach narodowych, rezerwatach 

przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, obszarach Na

tura 2000, a także naruszania zakazów obowiązujących w stosunku do pomników przy

rody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo- 

krajobrazowych, roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową - podlega

jące karze aresztu albo grzywny (art. 127 u.o.p.);

2) posiadania okazów roślin, zwierząt, grzybów objętych ochroną gatunkową w liczbie 

większej niż nieznaczna, w takich warunkach lub w taki sposób, że ma to wpływ na 

zachowanie właściwego stanu ochrony gatunku - podlegające karze pozbawienia wolno

ści od 3 miesięcy do lat 5 (art. 127a u.o.p.);

3) handlowania okazami gatunku podlegającego ochronie w liczbie większej niż nie

znaczna, w takich warunkach lub w taki sposób, że ma to wpływ na zachowanie właści

wego stanu ochrony gatunku - podlegające karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 

lat 5 (art. 128a u.o.p.);

4) czyny polegające na: (a) prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie handlu zwie

rzętami gatunków podlegających ochronie bez posiadania lub nie przekazywania odpo

wiedniej dokumentacji stwierdzającej legalność pochodzenia zwierzęcia; (b) chwytaniu 

lub zabijaniu dziko występujących zwierząt; (c) prowadzeniu ogrodu botanicznego, 

ogrodu zoologicznego lub ośrodka bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom utworze

nia; (d) naruszaniu zakazów dotyczących zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia
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ludzi; (e) stosowaniu środków chemicznych na drogach publicznych oraz ulicach i pla

cach w sposób znacząco szkodzący terenom zieleni lub zadrzewieniom; (f) wprowadza

niu do środowiska przyrodniczego lub przemieszczanie w tym środowisku roślin, zwie

rząt lub grzybów gatunków obcych; (g) nie powiadamianiu regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska lub wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o odkryciu kopalnych 

szczątków roślin lub zwierząt; (h) wypalaniu łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 

przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk lub szuwarów; (i) zabijaniu zwierząt, 

niszczeniu roślin lub grzybów lub niszczeniu siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów - pod

legające karze aresztu albo grzywny (art. 131 u.o.p.).

Przestępstwa przeciwko środowisku

Zasady prawnokarnej ochrony środowiska w UE zostały uregulowane w Dyrektywie 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/99/WE w sprawie ochrony środowiska poprzez 

prawo karne308. Zgodnie z art. 174 ust. 2 Traktatu głównym celem polityki Wspólnoty w 

dziedzinie środowiska naturalnego jest wysoki poziom ochrony. Jest to związane z zanie

pokojeniem Wspólnoty wzrostem przestępstw przeciwko środowisku i ich skutkami, które 

w coraz większym stopniu wykraczają poza granice państw, w których przestępstwa te są 

popełniane. Takie przestępstwa stanowią zagrożenie dla środowiska i w związku z tym wy

magają stosownej reakcji. Niniejsza dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do 

wprowadzenia do ustawodawstwa krajowego sankcji karnych za poważne naruszenia prze

pisów prawa wspólnotowego dotyczących ochrony środowiska. Dyrektywa nie nakłada 

żadnych obowiązków w zakresie stosowania takich sankcji ani żadnego innego istniejącego 

systemu egzekwowania prawa w poszczególnych przypadkach. Według art. 3 państwa 

członkowskie zapewniają, by następujące czyny, dokonane bezprawnie i umyślnie lub bę

dące skutkiem przynajmniej rażącego niedbalstwa, stanowiły przestępstwa karne:

a) zrzucanie, emisja lub wprowadzanie takich ilości substancji lub promieniowania jonizu

jącego do powietrza, gleby lub wody, które powodują lub mogą spowodować śmierć lub

308 Dz. Urz. L 328, z 6.12.2008 r., str. 28-37.
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poważne uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla jakości powietrza, jakości gleby lub ja

kości wody lub dla zwierząt lub roślin;

b) zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, w tym nadzór nad tymi 

działaniami oraz późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów, w tym 

także działania podejmowane następnie w charakterze sprzedawcy lub pośrednika (zago

spodarowanie odpadów), które powodują lub mogą spowodować śmierć lub poważne 

uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla jakości powietrza, jakości gleby lub jakości wody, 

lub dla zwierząt lub roślin;

c) przemieszczanie odpadów, jeśli działanie to wchodzi w zakres zastosowania art. 2 ust. 35 

rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemiesz

czania odpadów309 i jest dokonywane w znacznych ilościach, bez względu na to, czy odbywa 

się w ramach jednego przemieszczenia czy kilku przemieszczeń, które okazują się ze sobą 

powiązane;

d) eksploatacja zakładu, w którym prowadzona jest działalność niebezpieczna lub w którym 

są składowane lub wykorzystywane niebezpieczne substancje bądź preparaty oraz która, 

poza zakładem, powoduje lub może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenie ciała lub 

znaczną szkodę dla jakości powietrza, jakości gleby lub jakości wody, lub dla zwierząt lub 

roślin;

e) produkcja, przetwarzanie, obsługa, wykorzystywanie, posiadanie, przechowywanie, 

transport, przywóz, wywóz i usuwanie materiałów jądrowych lub innych niebezpiecznych 

substancji radioaktywnych, które powodują lub mogą spowodować śmierć lub poważne 

uszkodzenie ciała lub znaczną szkodę dla jakości powietrza, jakości gleby lub jakości wody, 

lub dla zwierząt lub roślin;

f) zabijanie, niszczenie, posiadanie lub przywłaszczanie sobie okazów chronionych gatun

ków dzikiej fauny lub flory, z wyjątkiem przypadków gdy postępowanie to dotyczy nie

znacznej ilości takich okazów i ma nieznaczny wpływ na zachowanie gatunków;

309 Dz. Urz. L 190 z 12.7.2006 r., str. 1.
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g) handel okazami chronionych gatunków dzikiej fauny lub flory, ich częściami lub po

chodnymi, z wyjątkiem przypadków gdy postępowanie takie dotyczy nieznacznej liczby 

takich okazów i ma nieznaczny wpływ na zachowanie gatunków;

h) jakiekolwiek postępowanie, które powoduje znaczne zniszczenie siedliska przyrodni

czego na terenie chronionym;

i) produkcja, przywóz, wywóz, wprowadzanie do obrotu lub wykorzystywanie substancji 

zubożających warstwę ozonową310.

W polskim systemie prawnym obowiązuje wiele przepisów udzielających karnopraw

nej (sensu largo) ochrony środowisku naturalnemu. Jednakże w większości przypadków 

przepisy te określają delikty ściśle związane z regulacjami danej szczególnej ustawy i statu

ują wykroczenia. W zakresie odpowiedzialności karnej (sensu stricto) ustawodawca jedno

znacznie stosuje model jednolitej kodeksowej ochrony środowiska. Z tego względu do naj

ważniejszych przepisów karnych w omawianym zakresie należy zaliczyć przepisy rozdziału 

XXII Kodeksu karnego, zatytułowanego Przestępstw a przeciw ko środow isku. W zamiarze 

prawodawcy przepisy tego rozdziału mają charakter generalny i kompleksowy, tzn. odnoszą 

się do wszystkich najpoważniejszych rodzajów karygodnych zachowań wobec środowiska 

naturalnego311.

W prawodawstwie polskim przestępstwa przeciwko środowisku, jak już uprzednio 

wspomniano, zostały uregulowane w rozdziale XXII kodeksu karnego (k.k.)312 w art. 181

188. Przewidziane w tym rozdziale przestępstwa można podzielić na dwie grupy:

1) przestępstwa o charakterze przyrodniczym stypizowane w art. 181, 187 i 188 k.k.;

2) przestępstwa powodowania zanieczyszczeń i innych obciążeń środowiska, tj. zanieczysz

czenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi (art. 183 k.k.), bezprawne postępowanie

310 Zob. więcej: W. Radecki, Prawo karne środow iska. Część I. Ew olucja polskiego praw a karnego środowiska. 
„ JEcolHealth” 2010, nr 14(5), s. 215-220.
311 R. Zawłocki, Karnoprawna ochrona środow iska naturalnego. „Przegląd Prawa Karnego” 2014, nr 1, s. 127
146.
312 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, 2138 ze zm.).
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z odpadami (art. 183 k.k.) i substancjami promieniotwórczymi (art. 184 k.k.), przestęp

stwa kwalifikowane przez następstwa (art. 185 k.k.) oraz swoiste przestępstwo braku 

dbałości o urządzenia ochronne (art. 186 k.k.)313.

Pierwsza grupa przestępstw sankcjonowanych w k.k. dotyczy niszczenia dziedzictwa 

przyrodniczego czyli działań skutkujących zniszczeniem w świecie roślinnym i zwierzęcym 

w znacznych rozmiarach. W orzecznictwie przyjęto, że zniszczenie polega na takim uszko

dzeniu, przy którym przywrócenie stanu poprzedniego nie jest w ogóle możliwe314. Znisz

czenia w świecie roślinnym mogą polegać np. na wycięciu kilku hektarów lasu, doprowa

dzenie roślin do uschnięcia. Z kolei zniszczenia w świecie zwierząt może polegać np. na 

wytruciu ryb w jeziorze lub stawie hodowlanym. Zniszczenie musi być jednak znacznym 

rozmiarów. Określenie „znaczne rozmiary” jest typowym znamieniem ocennym, nieprecy- 

zowanym przez kodeks karny315. Niszczenie świata roślinnego lub zwierzęcego reguluje art. 

181 k.k. o brzmieniu: „K to pow oduje zniszczenie w św iecie roślinnym  lub zwierzęcym  w 

znacznych rozm iarach, podlega karze pozbaw ienia w olności od 3  m iesięcy do la t 5  (§1). 

Kto, wbrew przepisom  obow iązującym  na terenie objętym  ochroną, n iszczy albo uszkadza 

rośliny lub zw ierzęta pow odując istotną szkodę, podlega grzyw nie, karze ograniczenia wol

ności albo pozbaw ienia w olności do la t 2  (§2)”. Karze określonej w § 2 podlega także ten, 

kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające 

pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę (§3). Art. 181§2 k.k. chroni więc przed 

zniszczeniem lub uszkodzeniem roślin lub zwierząt na terenie objętym ochroną np. na te

renie parku narodowego, parku krajobrazowego czy rezerwatu przyrody. Bez względu na 

miejsce czynu przestępstwa (a więc bez względu na to, czy jest to teren objęty ochroną czy 

też nie) przestępstwem jest niszczenie albo uszkadzanie roślin lub zwierząt pozostających 

pod ochroną gatunkową i spowodowanie przez to istotnej szkody (art. 181§3 kk). Przestęp

stwa z art. 181 mogą być popełnione także nieumyślnie. Sankcjonowane są również działa

nia na szkodę terenu chronionego prawnie w art. 187 k.k.: Kto bowiem niszczy, poważnie

313 W. Radecki, Ustawa o odpadach... , s. 414-415.
314 Wyrok SN z 24 czerwca 1993 r., III KRN 98/93 , LexPolonica nr 302836, OSNKW 1993, nr 9-10, poz. 64.
315 W. Radecki (red.), Instytucje praw a ochrony środow iska, Geneza -  rozwój -  perspektywy, Wydawnictwo 
Difin, Warszawa 2010.
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uszkadza lub istotnie zmniejsza wartość przyrodniczą prawnie chronionego terenu lub 

obiektu, powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo po

zbawienia do lat 2. Karalne jest więc niszczenie, poważne uszkodzenie lub istotne zmniej

szenie wartości przyrodniczej prawnie chronionego terenu lub obiektu i spowodowanie 

przez to istotnej szkody. Terenami i obiektami chronionymi przez art. 187 k.k. są parki 

narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, po

mniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo- 

krajobrazowe, obszary Natura 2000. Przestępstwem penalizowanym w rozdziale XXII k.k. 

jest także wznoszenie obiektu budowanego lub powiększanie istniejącego obiektu na ternie 

objętym ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinie tego 

terenu, jeżeli działanie to dokonywane jest wbrew przepisom (art. 188 kk). Dotyczy to sa

mowolki budowlanej np. w postaci wznoszenia domków letniskowych w sąsiedztwie zbior

ników wodnych316.

Druga grupa przestępstw dotyczy powodowania zanieczyszczeń zasobów środowiska. 

Konsekwencją niekorzystnego działania zanieczyszczeń na środowisko jest postępująca de

gradacja jego zasobów a w drastycznych przypadkach zagrożenie życia i zdrowia ludzi, a 

także zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Podsta

wowymi zasobami środowiska wymienionym i usankcjonowanymi w k.k. są wody, powie

trze i powierzchnia ziemi. Zasoby te są zanieczyszczane głównie przez przemysł, rolnictwo, 

gospodarkę komunalną, a także przez niewłaściwe i niezgodne z prawem postępowanie z 

substancjami i odpadami niebezpiecznymi i promieniotwórczymi. W kodeksie karnym 

ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami została ujęta kompleksowo, ponieważ 

uwzględnia sankcje karne za działania skutkujące zagrożeniem życia lub zdrowia człowieka 

lub spowodowaniem zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmia

rach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi. W analizie teo

316 Zob. także: M. Szwejkowska, E. Zębek, Environm ental crim es listed  in  the Polish Penal Code since 1997. 
“International and Comparative Law Review” 2013, nr 13(2), s. 109-118.
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retycznej ustawodawca uwzględnił przepisy typizujące przestępstwa powodowania zanie

czyszczeń, bezprawnego postępowania z odpadami i materiałami promieniotwórczymi317. 

W art. 182-186 k.k. wskazano źródła zanieczyszczeń środowiska takie jak promieniowanie 

jonizujące i materiał jądrowy oraz niebezpieczne substancje i odpady. Na podstawie art. 182 

k.k. odpowiedzialność karną ponosi ten, kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzch

nię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, 

że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości 

wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzę

cym w znacznych rozmiarach. Do wypełnienia znamion przestępstwa wystarczy zagroże

nie życia lub zdrowia jednej osoby, a samodzielną przesłanką odpowiedzialności karnej stała 

się możliwość istotnego obniżenia jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi318. Należy 

tutaj zaznaczyć, iż samo przekroczenie dopuszczalnych norm ilości substancji lub promie

niowania wprowadzanych do wody, powietrza lub ziemi nie stanowi przestępstwa z art. 

182 k.k., jeżeli nie wywołało określonych w nim skutków, tj. spowodowania zagrożenia dla 

życia lub zdrowia wielu osób lub zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacz

nych rozmiarach. Przepisy art. 183 k.k. określają znamiona przestępstwa oraz odpowie

dzialność za spowodowanie zagrożenia dla życia ludzi, a także środowiska roślinnego i zwie

rzęcego, wywołane niewłaściwym postępowaniem z niebezpiecznymi substancjami lub od

padami. Sprowadzanie wbrew przepisom z zagranicy do Polski odpadów i substancji zagra

żających środowisku jest zabronione i także podlega sankcjom karnym. Odpowiedzialności 

karnej podlegać będzie także ten, kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo 

wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne. 

Natomiast art. 184 k.k. dotyczy niewłaściwego postępowania z materiałami jądrowymi albo 

innym źródłem promieniowania jonizującego. Dotyczy to osób, które przewożąc, groma

dząc, składując, porzucając lub pozostawiając bez zabezpieczenia takie materiały, mogą 

sprowadzić niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowiu człowieka albo spowodować

317 W. Radecki, W drożenie dyrektyw y unijnej o ochronie środow iska, „Biuletyn Parków Krajobrazowych 
Wielkopolski” 2011, nr 17(19), s. 5-19.
318 Ibidem.
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zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Funkcję pre

wencyjną spełnia art. 186 k.k., który przewiduje odpowiedzialność karną za naruszenie ob

owiązujących przepisów o utrzymaniu w należytym stanie urządzeń zabezpieczających 

wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpie

czających przed skażeniem promieniotwórczym lub promieniowaniem jonizującym. Odpo

wiedzialność ta ogranicza się więc tym samym do osób, na których ciąży prawny obowiązek 

dbania o wymienione zabezpieczenia319.

Podsumowanie

Niestety zasoby przyrodnicze na wskutek antropopresji stają się zasobami zagrożo

nymi, co skutkuje zanikaniem siedlisk przyrodniczych i wymieraniem wielu gatunków. Do 

najważniejszych przyczyn tego stanu rzeczy jest niszczenie i przekształcanie naturalnych 

siedlisk nie tylko przez budowanie autostrad, urbanizację, wycinanie lasów, osuszanie lub 

nawadnianie terenu, ale także przez zanieczyszczenia substancjami toksycznymi emitowa

nymi do środowiska przez przemysł, rolnictwo, a także gospodarkę komunalną oraz nie

właściwą gospodarką odpadami szczególnie niebezpiecznymi i promieniotwórczymi320. De

gradacja i utrata siedlisk przyrodniczych są główną przyczyną zanikania gatunków. Wynika 

to z faktu, że zmiany adaptacyjne organizmów, szczególnie tych wąsko wyspecjalizowa

nych, nie nadążają za zmianami zachodzącymi w środowisku. Siedliska ulegają przeobraże

niu na tyle szybko, że osobniki nie są w stanie w tak szybkim tempie nabyć adaptacji do 

nowych warunków. W konsekwencji pojawiają się niekorzystne tendencje w strukturze i 

liczebności populacji i w końcu następuje jej wymieranie321. Dlatego tak istotne jest ochrona

319 W. Radecki (red.), Instytucje praw a ochrony..., s. 213; zob. także R. Dziembowski, M. Szwejkowska, E.
Zębek, Prawnokarna ochrona zasobów  leśnych, (w:) N ielegalna eksploatacja obszarów  leśnych, W.
Pływczewski i M. Duda (red.), Wydawnictwo Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Wydział Prawa 
i Administracji UWM w Olsztynie, Olsztyn 2013, s. 144-152.
320 E. Pyłka-Gutowska, op. cit., s. 211.
321 M. Makomaska-Juchiewicz, K. Zając, Ekologia i  biogeografia jak o  podstaw y ochrony przyrody, (w:) M ówić 
o ochronie przyrody. Zintegrowana wizja ochrony przyrody, M. Grzegorczyk, J. Perzanowska, Z.J. Kijas, Z. 
Mirek (red.), Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków 2002, s. 149-166.
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gatunkowa i siedliskowa gatunków, szczególnie rzadko występujących i zagrożonych wy

ginięciem poprzez sankcje karne, które pełnią tutaj rolę prewencyjną, ale także ochronną322. 

Administracyjne kary pieniężne bowiem są nakładane za przekroczenie emisji do środowi

ska określonych w pozwoleniu, co w pewnym sensie ogranicza takie emisje, a także działa

nia nielegalne w zakresie np. niewłaściwej eksploatacji instalacji. Wykroczenia zaś są czy

nami o większej randze uciążliwości dla środowiska i człowieka np. dotyczą czynów pole

gających na spalaniu odpadów w piecach c.o. czyli instalacjach do tego celu nieprzeznaczo- 

nych czy np. szkód wyrządzonych w środowisku przyrodniczym dotyczących szkodnictwa 

leśnego i polnego. Sankcjonowanie takich czynów też prowadzi do ich ograniczenia. Nato

miast przestępstwa przeciwko środowisko są dość kompleksowo uregulowane w kodeksie 

karnym z 1997 r. Jednakże wydaje się, że o pewnych kwestiach zapomniano, ponieważ 

ustawodawca nie uwzględnił ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagne

tycznym, których negatywnie oddziaływanie także może stanowić zagrożenie życia i zdro

wia ludzi i zwierząt oraz przyczynić się do degradacji środowiska w znacznych rozmia

rach323.

322 Zob. więcej R. Dziembowski, M. Szwejkowska, E. Zębek, op. cit., a. 151.
323 Ibidem.
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Zakończenie

Potrzeba ochrony zasobów środowiska z jednej strony wynika ze zmniejszania się puli 

dostępnych i niezbędnych zasobów (woda, powietrze, gleba) dla funkcjonowania ludzi i 

rozwoju gospodarczego, a z drugiej strony antropopresja i niewłaściwe postępowanie z sub

stancjami silnie toksycznymi przyczynia się do degradacji zarówno zasobów przyrodni

czych jak i środowiska, jednocześnie zagrażając zdrowiu i życiu ludzi. Ważną rolę w ochro

nie środowiska pełnią opisane w niniejszym opracowaniu instrumenty administracyjno- 

prawne i ekonomiczne. Te pierwsze związane są z instytucją decyzji środowiskowej i sys

temem ocen oddziaływania na środowisko, które już na etapie planowania określają poten

cjalne negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, co w dużym stopniu przy

czynia się do ochrony jego zasobów. Poza tym system pozwoleń emisyjnych i zintegrowa

nych, zezwoleń i koncesji pełnią rolę reglamentacyjno-ochronną, ponieważ zapobiegają 

nadmiernej eksploatacji zasobów środowiska, jednocześnie chroniąc je przed nadmiernym 

zanieczyszczeniem. Dopełnieniem tych instrumentów są instrumenty ekonomiczne w po

staci subwencji, opłat i administracyjnych kar pieniężnych, które są bodźcem dla przedsię

biorców do podejmowania działań prośrodowiskowych. Nie należy także zapominać o sys

temie sankcji karnych, które pełnią rolę prewencyjną i pozwalają na ograniczenie nielegal

nych działań prowadzących do znacznego zanieczyszczenia zasobów środowiska oraz po

wstawanie istotnych szkód w środowisku. Reasumując można stwierdzić, iż prawodawstwo 

polskie zawiera wiele instrumentów prawnych, które odpowiednio zastosowane pozwalają 

na kompleksową ochronę elementów środowiska, zarówno tego przekształconego antropo

genicznie jak i przyrodniczego. Jednakże problemy związane z ochroną środowiska często 

nie wynikają z nieadekwatnej czy niepełnej regulacji prawnej, ale z braku skutecznej egze

kucji tych przepisów oraz lekceważącego podejścia obywateli do problemu ochrony środo

wiska. Dlatego tak istotne jest odpowiednie zastosowanie przedmiotowych instrumentów, 

co jest możliwe jedynie przy ich „klarowności” i usystematyzowaniu, co było celem niniej

szego opracowania, tak aby ich interpretacja pozwalała w jak najlepszy sposób chronić śro

dowisko, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji administracyjnych w zakresie użytkowania
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jego zasobów, szczególnie biorąc po uwagę uwarunkowania środowiskowe. Uporządkowa

nie tychże instrumentów powinno również przyczynić się do ograniczenia nieporozumień 

i konfliktów, szczególnie na poziomie urzędnik-obywatel, przedsiębiorca, ogół społeczeń

stwa itd.
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Rozporządzenie Rady z dnia 16 maja 1994 r. ustanawiające Fundusz Spójności (Dz. Urz. L 130 z 

25.5.1994, str. 1-13).

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne 

w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 161 z 26.6.1999, str. 1).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. w 

sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. L 213 z 13.8.1999, str. 1-4). 

Rozporządzenie WE nr 1655/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w 

sprawie Instrumentu Finansowego na rzecz Środowiska (Dz. Urz. L 161 z 26.6.1999, str. 1-42). 

Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w 

sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1).

Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w 

sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale 

społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 

środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (Dz. U.UE L z dnia 25 września 2006 r.).
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. usta

nawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europej

skiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz

woju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiają

cego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).

Akty normatywne prawa polskiego

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 23, ze zm.).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 349). 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. -  Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629, 

1948 ze zm.).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2145 ze zm.).

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. 2017 r., poz. 788).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r., nr 228, poz.1947). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 

r., poz. 1289).

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -  Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 220).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137, 2138 ze zm.) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 201).

Ustawa z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 266).

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. -  Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 576, 935).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, 785, 

898, 1089).
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Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektó

rymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1478).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. -  Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1121).

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. -  Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 959, 1089).

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 

r., poz. 1073).

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 ze zm.). 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.). 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 

ze zm.).

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 

2016 r., poz. 803, 1948).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu

bliczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 570).

Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1056).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1789 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (t.j. Dz. U. z 2015 

r. poz. 1048 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 668).

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012 (t.j. Dz. U. z 2010 r., poz. 133 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1101).

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.

Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U. z 2017 

r., poz. 130).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
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696 i 1777).

Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie lotnisk użytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1122).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1803). 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplo

nego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1501 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji (tj. Dz. U. z 2017, poz. 286).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.). 

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 

zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1377, 1381).

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 

2016 r., poz. 1537, 1902, 2003).

Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów 

energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 552).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. -  Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, 

1991 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1987, 1954).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 1863, 1948, 2255).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1148, 

1213).

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 881 ze zm.).

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnia

nych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 568, 1089).

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie 

sieci przesyłowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1812).

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U., poz. 

1688).

Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U., poz. 831).

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961).
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów 

zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U ., Nr 215, poz. 

1671).

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

udzielania regionalnej pomocy publicznej inwestycyjnej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 540).

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za 

korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M.P. z dnia 25 lipca 2016 r., poz. 718).

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 wrzesień 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek 

opłat produktowych na rok 2017 (M. P. z 2017 r., poz. 937).

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wysokości stawek kar 

za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017 (M.P. z 2016 r., poz. 992).

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usu

nięcie drzew i krzewów na rok 2017 (M.P. z dnia 31 października 2016 r., poz. 1018).

Orzecznictwo

Wyrok SN z 24 czerwca 1993 r., III KRN 98/93, LexPolonica nr 302836, OSNKW 1993, nr 9-10, poz. 

64.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 20 września 2007 r. w sprawie C-304/05.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 września 2004 r. w spr. C-127.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 września 2003 r., w spr. C-236/01.
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