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DEFINICJA ŚRODOWISKA: 

    ogół elementów przyrodniczych, w tym także 
przekształconych w wyniku działalności 
człowieka, a w szczególności powierzchnię 
ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, 
klimat oraz pozostałe elementy 
różnorodności biologicznej, a także wzajemne 
oddziaływania pomiędzy tymi elementami 
(art. 3 pkt 39 prawa ochrony środowiska) 
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art. 5 Konstytucji: 

Rzeczpospolita Polska zapewnia 
ochronę środowiska, kierując się 
zasadą zrównoważonego 
rozwoju 
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ZASADY PRAWA OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

• zasada zrównoważonego rozwoju 

• zasada prewencji 

• zasada zanieczyszczający płaci 

• zasada kompleksowej ochrony 

• zasada legalizmu 

• zasada udziału społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji 

• zasada dostępu do informacji 
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ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU 

taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym 
następuje proces integrowania działań 
politycznych, gospodarczych i społecznych, z 
zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 
poszczególnych społeczności lub obywateli 
zarówno współczesnego pokolenia, jak i 
przyszłych pokoleń (art. 3 pkt. 50 poś) 
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ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU cd. 

o co tu chodzi ? 

• minimalizować wykorzystywanie 
nieodnawialnych zasobów środowiska 

• odnawialne zasoby środowiska zużywać w 
tempie umożliwiającym ich naturalną odnowę 

• Art. 8 poś: Polityki, strategie, plany lub programy 
powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju 
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ZASADA PREWENCJI 

Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie 
oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do 
zapobiegania temu oddziaływaniu 
(art. 6 prawa ochrony środowiska) 

 

Kto może spowodować zanieczyszczenie 
środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu 
zanieczyszczeniu  
[art. 7 ust. 2 Prawa ochrony środowiska] 
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ZASADA PREWENCJI cd. 

W przypadku wystąpienia bezpośredniego 
zagrożenia szkodą w środowisku podmiot 
korzystający ze środowiska jest obowiązany 
niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze 
(art. 9 ust. 1 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie) 
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ZASADA ZANIECZYSZCZAJĄCY PŁACI 

• Kto powoduje zanieczyszczenie 
środowiska, ponosi koszty usunięcia 
skutków tego zanieczyszczenia  

 [art. 7 ust. 1 Prawa ochrony środowiska] 

• Koszty przeprowadzenia działań 
zapobiegawczych lub naprawczych 
ponosi podmiot korzystający ze 
środowiska [art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu szkodom w 

środowisku i ich naprawie] 
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ZASADA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY 

Ochrona jednego lub kilku elementów 
przyrodniczych powinna być realizowana z 
uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów 
[art. 5 Prawa ochrony środowiska] 

por. pozwolenie zintegrowane (w dalszej części 
wykładu) 

W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko organ bada wpływ zamierzonej 
działalności na całość środowiska 
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ZASADA LEGALIZMU 

Decyzja wydana z naruszeniem przepisów 
dotyczących ochrony środowiska jest nieważna 
[art. 11 Prawa ochrony środowiska] 
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ZASADA UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W 
PODEJMOWANIU DECYZJI 

Każdy w przypadkach określonych w ustawie ma 
prawo do uczestniczenia w postępowaniu w 
sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony 
środowiska lub przyjęcia projektu polityki, 
strategii, planu lub programu rozwoju i 
restrukturyzacji oraz projektu studium i planu 
zagospodarowania przestrzennego [art. 10 Prawa 

ochrony środowiska] 
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ZASADA UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W 
PODEJMOWANIU DECYZJI c. d. 

1. Każdy ma prawo składać uwagi i wnioski 

2. Organizacja ekologiczna może wziąć udział w 
postępowaniu na prawach strony, w tym 
składać środki odwoławcze 
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ZASADA DOSTĘPU DO INFORMACJI 

Każdy ma prawo do 
informacji o stanie i 
ochronie środowiska 
[art. 74 ust. 3 Konstytucji] 

 
 

 
 
 

 

 

Organy administracji 
są obowiązane 
udostępniać każdemu 
informacje o 
środowisku i jego 
ochronie znajdujące 
się w ich posiadaniu 
lub które są dla nich 
przeznaczone [art. 8 ustawy o 

dostępie do informacji] 
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DOSTĘP DO INFORMACJI O 
ŚRODOWISKU 

• ustawa o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko 

• ustawa z 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej 
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KOMU PRZYSŁUGUJE DOSTĘP DO 
INFORMACJI O ŚRODOWISKU ? 

 

 

 

Każdy ma prawo do informacji o środowisku i 
jego ochronie [art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji] 

więc 

Informacje są udostępniane każdemu, bez 
potrzeby wykazywania, że się ma „interes 
prawny” w otrzymaniu danej informacji [art. 13] 
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TRYB UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI 

• informacje nie wymagające wyszukiwania, 
które mogą być przekazane ustnie są 
przekazywane w tym samym dniu, 
nieodpłatnie na ustny wniosek 

• informacje wymagające przygotowania są 
przekazywane bez zbędnej zwłoki, nie później 
niż w ciągu miesiąca, na pisemny wniosek za 
odpłatnością pokrywającą koszty 
przygotowania informacji 

[art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji] 
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PRAWO EMISYJNE 

 pojęcie emisji 

 pojęcie zanieczyszczenia 

 pojęcie instalacji i urządzenia 

 ochrona powietrza 

 ochrona przed hałasem 

 pozwolenia emisyjne, w tym pozwolenie 
zintegrowane 

 obrót prawami emisji do powietrza 
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POJĘCIE EMISJI 

wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio,  

w wyniku działalności człowieka,  

do powietrza, wody, gleby lub ziemi 

• substancje (pierwiastki chemiczne oraz ich 
związki, mieszaniny lub roztwory występujące w 
środowisku lub powstałe w wyniku działalności 
człowieka) 

• energie (ciepło, hałas, wibracje lub pola 
elektromagnetyczne) 

(art. 3 pkt. 4 prawa ochrony środowiska) 
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POJĘCIE ZANIECZYSZCZENIA 

emisja, która może: 

• być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu 
środowiska,  

• powodować szkodę w dobrach materialnych,  

• pogarszać walory estetyczne środowiska  

• kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami 
korzystania ze środowiska 

(art. 3 pkt. 49 prawa ochrony środowiska) 
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PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM 

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom polega na 
zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania 
do środowiska substancji lub energii 

(art. 137 Prawa ochrony środowiska) 

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy 22 



PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 
wykład radcy prawnego Jędrzeja Klatki 

2016-02-16 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach 12 

POJĘCIE INSTALACJI 

stacjonarne urządzenie techniczne, 

zespół stacjonarnych urządzeń technicznych 
powiązanych technologicznie, do których 
tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot 
i położonych na terenie jednego zakładu, 

budowle niebędące urządzeniami 
technicznymi ani ich zespołami, 

których eksploatacja może spowodować emisję 
(art. 3 pkt. 6 prawa ochrony środowiska) 
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POJĘCIE URZĄDZENIA 

niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym 
środki transportu 

(art. 3 pkt. 42 prawa ochrony środowiska) 

Przykładowe urządzenie: 
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EKSPLOATACJA INSTALACJI  
ORAZ URZĄDZENIA 

Eksploatacja instalacji oraz urządzenia zgodnie z 
wymaganiami ochrony środowiska jest 
obowiązkiem ich właściciela, chyba że wykaże 
on, iż władającym instalacją lub urządzeniem 
jest na podstawie tytułu prawnego inny podmiot 

(art. 138 Prawa ochrony środowiska) 
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OCHRONA POWIETRZA 

• powietrze: powietrze znajdujące się w 
troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków i 
miejsc pracy (art. 3 pkt. 26 prawa ochrony środowiska) 

• Ochrona powietrza polega na 
zapewnieniu jak najlepszej jego jakości       
poprzez utrzymywanie emisji substancji 
zanieczyszczających na poziomie nie wyższym niż 
dopuszczalny 

 (art. 85 prawa ochrony środowiska) 
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OCHRONA POWIETRZA c. d. 

1. Wojewódzki inspektor  ochrony środowiska 
mierzy poziomy substancji w powietrzu 

2. Program ochrony powietrza – uchwała sejmiku 
województwa (było rozporządzenie Wojewody) 

3. Plan działań krótkoterminowych (tzw. alarm 
smogowy) – rozporządzenie wojewody 

4. Podmiot korzystający ze środowiska może być 
zobowiązany decyzją marszałka do prowadzenia 
pomiarów  
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OCHRONA POWIETRZA c. d. 

• normy jakości powietrza wyznaczają najwyższy 
dozwolony poziom zanieczyszczeń w 
określonym czasie 

• w Aglomeracji Górnośląskiej są przekroczone 
stężenia pyłu zawieszonego 

• alarmowe poziomy określa się dla dwutlenku 
azotu, dwutlenku siarki, ozonu i pyłu 
zawieszonego (zob. załącznik 5 do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z 03.03.2008 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu Dz. U. 2008 r. Nr 47 poz. 281) 
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OCHRONA PRZED HAŁASEM 

• hałas - dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 
16.000 Hz (art. 3 pkt. 5 prawa ochrony środowiska) 

• ochrona przed hałasem polega na 
zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 
środowiska, w szczególności poprzez: 

  utrzymanie poziomu hałasu poniżej 
dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie; 

  zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do 
dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany  

(art. 112 prawa ochrony środowiska) 
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OCHRONA PRZED HAŁASEM c. d. 

• maks. 40 dB w nocy w uzdrowisku 

• maks. 65 dB w śródmieściu miasta > 100 000 
mieszkańców 

(Rozp. Ministra Środowiska z 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku Dz. U. 2007 r. Nr 120 poz. 826) 

• w razie przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu starosta wydaje decyzję o 
dopuszczalnym poziomie hałasu (art. 115 a prawa 

ochrony środowiska) 
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OCHRONA PRZED HAŁASEM c. d. 

• starosta sporządza mapy akustyczne  (art. 118 poś) 

• rada powiatu może wyznaczyć obszary ciche i 
zakazać używania jednostek pływających (art. 116 
ust. 1, art. 118b prawa ochrony środowiska) 

• program ochrony środowiska przed hałasem 
uchwala rada powiatu lub sejmik 
województwa (art. 119 prawa ochrony środowiska) 

• używanie urządzeń nagłaśniających na 
terenach zabudowanych jest zabronione (art. 156 
prawa ochrony środowiska) 
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POZWOLENIA EMISYJNE 

pozwolenia wymaga eksploatacja instalacji 
powodująca: 

• wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

• wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

• wytwarzanie odpadów (art. 180 prawa ochrony środowiska) 

pozwolenie jest decyzją administracyjną 
wydawaną na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 
lat 

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy 32 



PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 
wykład radcy prawnego Jędrzeja Klatki 

2016-02-16 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach 17 

KTO WYDAJE POZWOLENIA EMISYJNE ? 

• Starosta co do zasady 

• Marszałek województwa odnośnie 

przedsięwzięć dla których sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko jest obowiązkowe (art. 378 poś) 
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TREŚĆ POZWOLENIA EMISYJNEGO: 

• rodzaj i parametry instalacji, 

• dopuszczalna wielkość emisji  

• okres ważności oraz 

• ewentualnie wymagane zabezpieczenie 
(depozyt, gwarancja bankowa, polisa 
ubezpieczeniowa) 

(art. 187 i 188 prawa ochrony środowiska) 
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1. POZWOLENIE NA EMISJĘ GAZÓW 
LUB PYŁÓW DO POWIETRZA 

 co do zasady wprowadzanie do powietrza gazów 
lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia (art. 220 

prawa ochrony środowiska) 

pozwolenie nie jest wymagane do instalacji o 
mocy cieplnej do 10 MW opalanych olejem 
napędowym lub opałowym itp. (zob. aktualne 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga 
pozwolenia – Dz. U. 2004 r. Nr 283 poz. 2840) 
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4. POZWOLENIE ZINTEGROWANE 

• jest wymagane dla instalacji, która może 
powodować znaczne zanieczyszczenie 
środowiska (art. 201 prawa ochrony środowiska) 

 Zobacz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w 
sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości Dz. U. 2002 r. Nr 122 poz. 1055) 
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4. POZWOLENIE ZINTEGROWANE c. d. 

w pozwoleniu zintegrowanym ustala się: 

• dopuszczalną wielkość emisji gazów lub pyłów 
wprowadzanych do powietrza z instalacji,  

• warunki wytwarzania i sposoby postępowania 
z odpadami  

• warunki poboru wód powierzchniowych lub 
podziemnych 

(art. 202 prawa ochrony środowiska) 
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4. POZWOLENIE ZINTEGROWANE c. d. 

Instalacje wymagające pozwolenia 
zintegrowanego powinny spełniać wymagania 
ochrony środowiska wynikające z najlepszych 
dostępnych technik (art. 204 prawa ochrony środowiska) 
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4. POZWOLENIE ZINTEGROWANE c. d. 
NAJLEPSZA DOSTĘPNA TECHNIKA 

•  najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju 
technologii i metod prowadzenia danej działalności, 
wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych 
wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji 
lub, jeżeli nie jest to praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i 
wpływu na środowisko jako całość, z tym że pojęcie: 

• "technika" oznacza zarówno stosowaną technologię, jak i 
sposób, w jaki dana instalacja jest projektowana, 
wykonywana, eksploatowana oraz likwidowana, 

• "dostępne techniki" oznacza techniki o takim stopniu rozwoju, 
który umożliwia ich praktyczne zastosowanie w danej 
dziedzinie przemysłu, z uwzględnieniem warunków 
ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów 
inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a które to techniki 
prowadzący daną działalność może uzyskać 
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4. POZWOLENIE ZINTEGROWANE c. d. 

• Minister Środowiska gromadzi informacje o 
najlepszych dostępnych technikach 

• wydaje starosta lub marszałek województwa 
po uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem 
ochrony środowiska 

• opłata (3 000 Euro) 
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FINANSOWE INSTRUMENTY 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

CZĘŚĆ II 

ŚRODKI FINANSOWO-PRAWNE 

 Środki finansowo-prawne ochrony środowiska 
stanowią w szczególności: 

 1) opłata za korzystanie ze środowiska; 

 2) administracyjna kara pieniężna; 

 3) zróżnicowane stawki podatków i innych 
danin publicznych służące celom ochrony 
środowiska [art. 272 Prawa ochrony środowiska] 
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OPŁATY, OPŁATY PODWYŻSZONE, KARY 

• opłaty są związane z korzystaniem ze 
środowiska w sposób zgodny z prawem 

• opłaty podwyższone są sankcją za 
prowadzenie działalności bez wymaganego 
pozwolenia 

• administracyjne kary pieniężne są sankcją za 
korzystanie ze środowiska z naruszeniem 
wymagań  
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CZĘŚĆ I. OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE 
ŚRODOWISKA 

1. za wprowadzanie gazów (pyłów) do powietrza 

2. za wprowadzanie ścieków do wód (ziemi) 

3. za pobór wód 

4. za składowanie odpadów [art. 273 POŚ] 

5. za usuwanie drzew lub krzewów 

6. za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub 
leśnej 

7. opłata eksploatacyjna i koncesyjna w górnictwie 

8. opłata produktowa i depozytowa 
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TRYB NAKŁADANIA OPŁAT 

zobowiązany prowadzi ewidencję i 
zawiadamia marszałka 

zobowiązany bez wezwania wnosi 
opłatę na rachunek urzędu 

marszałkowskiego 

zobowiązany nie zawiadomił marszałka 
o wielkości emisji i należnych opłat albo 
przedstawione dane budzą wątpliwości 

Marszałek wymierza opłatę (decyzja 
administracyjna) 

zobowiązany płaci opłatę albo 
odwołuje się do samorządowego 

kolegium odwoławczego 
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CECHY WSPÓLNE OPŁAT ZA 
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 

• „samoopodatkowanie” za wyjątkiem opłat za 
usuwanie drzew i krzewów, które są nakładane 
decyzją 

• wpłata na konto urzędu marszałkowskiego 
właściwego ze względu na miejsce korzystania 
ze środowiska (w odniesieniu do opłat za 
emisję do powietrza ze Śródków transportu – 
według siedziby zobowiązanego) 
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CECHY WSPÓLNE OPŁAT ZA 
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 

• zwolnienie z opłat jeżeli ich półroczna 
wysokość nie przekracza 400 zł 

• przedawnienie, odsetki i odpowiedzialność 
osób trzecich tak samo jak za podatki, zgodnie 
z przepisami Ordynacji podatkowej 

• odrębne przesłanki odraczania terminu 
płatności i umarzania – zob. część IV wykładu 
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CZĘŚĆ II: OPŁATY PODWYŻSZONE 

• emisja gazów lub pyłów do powietrza bez 
pozwolenia – 500 % 

• pobór wód bez pozwolenia – 500 % 

• wprowadzanie ścieków bez pozwolenia – 500 % 
[art. 292 Prawa ochrony środowiska] 

• wrzucenie odpadów do wód lub morza – 
opłata x 100  
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CZĘŚĆ II: OPŁATY PODWYŻSZONE c. d. 

• składowanie odpadów w innych miejscach szczególnie 
chronionych (brzeg zbiornika wodnego, strefa 
ochronna ujęcia wody, park narodowy, rezerwat 
przyrody, uzdrowisko- 1 stawka opłaty za każdą tonę za 
każdą dobę 

• składowanie odpadów w miejscu nie przeznaczonym 
na ten cel – 0,7 stawki opłaty za każdą tonę za każdą 
dobę  

• składowanie bez zatwierdzenia instrukcji eksploatacji 
składowiska lub magazynowanie bez decyzji – 5 % 
opłaty za umieszczenie na składowisku za każdą dobę 
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CZĘŚĆ III: ADMINISTRACYJNE KARY 
PIENIĘŻNE 

1) przekroczenie ilości lub rodzaju gazów lub pyłów 
wprowadzanych do powietrza określonych w pozwoleniach, 
2) przekroczenie warunków dotyczących ścieków określonych 
w pozwoleniach, 
3) przekroczenie ilości pobranej wody określonej w 
pozwoleniach, 
4) naruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję 
eksploatacji składowiska odpadów albo decyzji określającej 
miejsce i sposób magazynowania odpadów, 
5) przekroczenie poziomów hałasu określonych w decyzji o 
dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwoleniu 
zintegrowanym, 

[art. 298 Prawa ochrony środowiska]  
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CZĘŚĆ III: KARY PIENIĘŻNE 

Są wymierzane decyzją administracyjną: 

• w I instancji decyzja administracyjna 
wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska 

• organem II instancji jest Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

Kary wpłaca się na rachunek właściwego WIOŚ. 
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CZĘŚĆ III: KARY PIENIĘŻNE 

• brak winy ukaranego nie ma znaczenia 

• decyzja administracyjna związana – w razie 
stwierdzenia naruszenia WIOŚ musi wydać 
decyzję, jeżeli wysokość kary przekracza najniższe 
wynagrodzenie 

• za wyjątkiem kary za usuwanie drzew bez 
zezwolenia, ukarany może być tylko podmiot 
posiadający decyzję, który narusza jej warunki 

• za korzystanie ze środowiska bez decyzji płaci się 
opłaty podwyższone, a nie kary pieniężne 
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CZĘŚĆ III: KARY PIENIĘŻNE 
TRYB NAKŁADANIA KAR 

kontrola WIOŚ stwierdza 
przekroczenie 

WIOŚ wydaje decyzję w 
sprawie wymiaru kary 

biegnącej 

ewent. odwołanie 
ukaranego do GIOŚ od 

wymiaru kary biegnącej 

ostateczna decyzja GIOŚ 
w II instancji 

WIOŚ wydaje decyzję w 
sprawie kary łącznej 

ewent. odwołanie 
ukaranego do GIOŚ od 
decyzji o karze łącznej 

ostateczna decyzja GIOŚ 
w II instancji 

ukarany płaci karę na 
rachunek WIOŚ albo 

WIOŚ rozpoczyna 
egzekucję 

administracyjną  
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Wyjątek: jednorazowa 
kara za przekroczenie 
pobranej wody 

CZĘŚĆ III: KARY PIENIĘŻNE 
KARA BIEGNĄCA 

Po stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
wydaje decyzję ustalającą wymiar kary 
biegnącej. Wymiar kary biegnącej ustala się 
uwzględniając przekroczenie lub naruszenie w 
skali doby lub w skali godziny (za przekroczenie 
ilości lub rodzaju gazów lub pyłów 
wprowadzanych do powietrza). Decyzja w 
sprawie kary biegnącej nie podlega wykonaniu. 
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CZĘŚĆ III: KARY PIENIĘŻNE 
 KARA BIEGNĄCA 

W decyzji ustalającej wymiar kary biegnącej określa 
się: 
1) wielkość stwierdzonego przekroczenia lub 
naruszenia odpowiednio w skali doby albo godziny, 
2) wymiar kary biegnącej, 
3) termin, od którego kara biegnąca będzie 
naliczana, jako odpowiednio dzień albo godzinę, 
następujące bezpośrednio po zakończeniu 
pomiarów lub innych ustaleń stanowiących 
podstawę stwierdzenia przekroczenia lub 
naruszenia.  
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CZĘŚĆ III: KARY PIENIĘŻNE 
 KARA BIEGNĄCA 

Kara biegnąca jest naliczana do czasu 
stwierdzenia zmiany wielkości przekroczenia lub 
naruszenia. Wymiar kary biegnącej może ulec 
zmianie na wniosek podmiotu korzystającego ze 
środowiska, zawierający wyniki pomiarów albo 
na skutek zmiany stawek określonych w 
przepisach. 
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CZĘŚĆ III: KARY PIENIĘŻNE 
 KARA ŁĄCZNA 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska podejmuje, na 
podstawie ostatecznych decyzji określających wymiar 
kary biegnącej, decyzję o wymierzeniu kary łącznej: 

1) za okres do ustania przekroczenia lub naruszenia - 
po stwierdzeniu z urzędu lub na wniosek podmiotu 
korzystającego ze środowiska, że przekroczenie lub 
naruszenie ustało, albo 

2) za okres do dnia 31 grudnia każdego roku - jeżeli 
do tego dnia przekroczenie lub naruszenie nie zostało 
usunięte.  

[art. 302 ust. 1 Prawa ochrony środowiska] 
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CZĘŚĆ III: KARA ZA ZANIECZYSZCZENIE 
POWIETRZA 

• za emisję ilości gazu lub pyłu większej niż 
dozwolona w pozwoleniu na wprowadzanie 
gazów lub pyłów do powietrza albo w 
pozwoleniu zintegrowanym 

• za emisję gazu lub pyłu nie wymienionego w 
pozwoleniu 

• kara = 10 x opłata 

• decyzja o karze biegnącej określa stawkę 
godzinową 
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CZĘŚĆ III: KARY ZA SKŁADOWANIE 
ODPADÓW 

• za naruszenie rodzaju lub sposobu 
składowania odpadów określonego w decyzji 
zatwierdzającej instrukcję eksploatacji 
składowiska – kara zależy od ilości i rodzaju 
odpadu oraz czasu ich składowania 

• 1/10 stawki opłaty za umieszczenie na 
składowisku za każda dobę 
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CZĘŚĆ III: KARY ZA MAGAZYNOWANIE  
ODPADÓW 

• za naruszenie warunków decyzji określającej 
miejsce i sposób magazynowania odpadów 

• ukarany zostanie posiadacz magazynowanych 
odpadów 

• kara zależy od ilości i rodzaju odpadu oraz 
czasu ich magazynowania 

• 1/10 stawki opłaty za umieszczenie na 
składowisku za każda dobę magazynowania 
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CZĘŚĆ III: KARA ZA POBÓR WODY 

• za pobór wody w ilości większej niż dozwolona 
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym na 
pobór wody lub pozwoleniem zintegrowanym 

• wyjątek: nie ma kary biegnącej i łącznej, 
decyzja WIOŚ od razu określa wymiar kary 

• kara= 10 x opłata 
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CZĘŚĆ III: KARA ZA ŚCIEKI 

za przekroczenie ilości, stanu, składu, 
temperatury lub odczynu ph ścieków 
określonych w pozwoleniu wodnoprawnym na 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 
albo w pozwoleniu zintegrowanym 
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CZĘŚĆ III: KARA ZA HAŁAS 

• za emitowanie hałasu przekraczającego 
poziomy określone w pozwoleniu na 
emitowanie hałasu albo w pozwoleniu 
zintegrowanym 

• kara zależy od pory doby (dzień czy noc) i 
wielkości przekroczenia 

• kara biegnąca za każdą dobę 

• według pomiaru w najgłośniejszym miejscu 
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CZĘŚĆ III: KARA ZA USUWANIE DRZEW 
I KRZEWÓW 

• za usunięcie drzewa lub krzewu bez 
pozwolenia 

• wysokość kary zależy od rodzaju i gatunku 
drzewa i obwodu pnia na wysokości 130 cm 
albo od zakrzewionej powierzchni 

• decyzja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
a nie WIOŚ ! 
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CZĘŚĆ IV: RESTRUKTURYZACJA OPŁAT 
I KAR 

Termin płatności opłaty za korzystanie ze 
środowiska oraz administracyjnej kary 
pieniężnej odracza się na wniosek podmiotu 
korzystającego ze środowiska obowiązanego do 
ich uiszczenia, jeżeli realizuje on terminowo 
przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni 
usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych 
opłat albo kar w okresie nie dłuższym niż 5 lat 
od dnia złożenia wniosku.  

[art. 317 ust. 1 Prawa ochrony środowiska] 
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CZĘŚĆ IV: RESTRUKTURYZACJA OPŁAT 
I KAR 

właściwość organów w sprawach o odroczenie 
terminu płatności: 

• opłat – marszałek województwa, 

• kar – wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska 

wniosek musi być złożony przed upływem 
terminu zapłaty (przed 14 dniem od dnia kiedy 
decyzja o karze łącznej stała się ostateczna) 
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CZĘŚĆ IV: RESTRUKTURYZACJA OPŁAT 
I KAR 

związana decyzja odraczająca termin płatności 
wstrzymuje bieg przedawnienia i określa: 

• opłatę lub karę, której zapłata została 
odroczona, 

• realizowaną inwestycję proekologiczną, 

• termin odroczenia 
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CZĘŚĆ IV: RESTRUKTURYZACJA OPŁAT 
I KAR 

W przypadku gdy terminowe zrealizowanie 

przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia 

płatności usunęło przyczyny ponoszenia opłat i 

kar, właściwy organ, w drodze decyzji, orzeka o 

zmniejszeniu odroczonych opłat albo kar o 

sumę środków własnych wydatkowanych na 

realizację przedsięwzięcia  
[art. 319 ust. 1 Prawa ochrony środowiska] 
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CZĘŚĆ IV: RESTRUKTURYZACJA OPŁAT 
I KAR 

• jeżeli środki własne wydatkowane na realizację 
przedsięwzięcia będą równe lub wyższe od kary 
lub opłaty to może ona zostać „zmniejszona” do 
zera, czyli umorzona 

• jeżeli mimo terminowej realizacji inwestycji 
przyczyna wymierzenia opłaty lub kary nie 
została usunięta – odroczoną kwotę trzeba 
zapłacić powiększoną o opłatę prolongacyjną 
(50 % podatkowych odsetek za zwłokę) 
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CZĘŚĆ V: FINANSOWANIE INWESTYCJI 

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej: 

 Narodowy 

 wojewódzkie 
 

udzielają: 

dotacji i  

pożyczek 
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CZĘŚĆ V: FINANSOWANIE INWESTYCJI 

• wszystkie fundusze ochrony środowiska są 
funduszami celowymi w rozumieniu ustawy o 
finansach publicznych 

• środki funduszy pochodzą z opłat i kar i są 
środkami publicznymi w rozumieniu Prawa 
zamówień publicznych  

• dotacja i pożyczka stanowią pomoc publiczną 

• Narodowy i wojewódzkie fundusze są 
osobami prawnymi, 
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CZĘŚĆ V: FINANSOWANIE INWESTYCJI 
FORMY DOFINANSOWANIA Z NARODOWEGO FUNDUSZU: 

• udzielanie oprocentowanych pożyczek;  
• udostępnianie środków finansowych bankom na 

udzielanie kredytów; 
• przyznawanie dotacji; 
• dopłat do oprocentowania preferencyjnych 

kredytów bankowych i pożyczek; 
• poręczanie spłaty kredytów;  
• przekazywanie środków jednostkom 

budżetowym;  
• nagrody. 
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OCENY ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

 

ŹRÓDŁA PRAWA 

 
• 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 [Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z 
późn. zm.] 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko [Dz. U. 2010 
r. Nr 213 poz. 1397] 
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RODZAJE OCEN ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

1. ocena strategiczna (polityki, plany i 
programy) 

2. ocena przedsięwzięć 

POJĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w 
środowisko polegającą na przekształceniu lub 
zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym 
również na wydobywaniu kopalin; 
przedsięwzięcia powiązane technologicznie 
kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także 
jeżeli są one realizowane przez różne podmioty 

[art. 3 ust. 1 pkt. 13] 
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JAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WYMAGAJĄ 
OCENY ? 

• mogące zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko, 

• mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko został stwierdzony w drodze 
postanowienia przez organ właściwy do wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

• mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 
2000 [art. 59] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko  

• rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko; 

• rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko; 

• przypadki, gdy zmiany dokonywane w 
obiektach są kwalifikowane jako 
przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2. 
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Kiedy przeprowadza się 
postępowanie w sprawie oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko ? 

1. w ramach postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

2. w ramach postępowania w sprawie wydania: 

 pozwolenia na budowę, zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej, lotniska, 
budowli przeciwpowodziowej [art. 61 ust. 1] 

 

 

 

 

Co się ocenia: 

 1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia 
na: 

 a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, 
 b) dobra materialne, 
 c) zabytki, 
 d) wzajemne oddziaływanie między elementami, o 

których mowa w lit. a-c, 
 e) dostępność do złóż kopalin; 
 2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania 

negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko; 

 3) wymagany zakres monitoringu. [art. 62] 
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Kiedy potrzebna jest decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach ? 

 1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu 
projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie 
robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - 
wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. 
zm.18)); 

 3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 (…) 
 6) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń 

wodnych - wydawanego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. - Prawo wodne; 

 

Kiedy potrzebna jest decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach ? 

 (…) 
 8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany 

gruntów  
 9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny 
 10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

- wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 
193, poz. 1194); 

 11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - 
wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o 
transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z 
późn. zm.20)); 
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Kiedy potrzebna jest decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach ? 

 12) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady 
 13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 
 14) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

lotniska użytku publicznego 
 15)  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w 
Świnoujściu; 

 16) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci 
szerokopasmowej 

 17) decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

 18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych. 

 

Kiedy należy uzyskać decyzję ośu ? 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
dołącza się do wniosku o wydanie w/w decyzji 

 

Wniosek o wydanie decyzji musi być złożony w 
terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach stała się 
ostateczna (wyjątkowo 6 lat) 

[art. 72 ust. 3] 
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Kto wydeje decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach ? 

• wójt, burmistrz, prezydent miasta co do zasady, 
• regionalny dyrektor ochrony środowiska - w przypadku: 
 przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko: 
– dróg, 
– linii kolejowych, 
– napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
– instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, 

substancji chemicznych lub gazu, 
– sztucznych zbiorników wodnych, 

 przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie 
w/w przedsięwzięć 

• starosta – przy scalaniu gruntów 
 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W OCHRONIE 
ŚRODOWISKA 
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RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

odpowiedzialność 

cywilna karna administracyjna 

87 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 

1. roszczenie o zaprzestanie bezprawnej działalności 
powodującej zagrożenie środowiska: 

Każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na 
środowisko bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu 
wyrządzona szkoda, może żądać od podmiotu 
odpowiedzialnego za to zagrożenie lub naruszenie 
przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcia 
środków zapobiegawczych, w szczególności przez 
zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpieczających 
przed zagrożeniem lub naruszeniem; w razie gdy jest to 
niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on żądać 
zaprzestania działalności powodującej to zagrożenie lub 
naruszenie [art. 323 ust. 1 Prawa ochrony środowiska] 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA c. d. 

2. Roszczenie o zwrot wydatków na naprawienie 
szkody w środowisku: 

Podmiotowi, który naprawił szkodę w 
środowisku, przysługuje względem sprawcy 
szkody roszczenie o zwrot nakładów 
poczynionych na ten cel, przy czym 
wysokość roszczenia ogranicza się w tym 
przypadku do poniesionych uzasadnionych 
kosztów przywrócenia stanu poprzedniego 

[art. 326 Prawa ochrony środowiska] 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA c. d. 

3. Roszczenia prewencyjne: 

a/ skarga negatoryjna 

Przeciwko osobie, która narusza własność w inny 
sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela 
faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje 
właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu 
zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń  

[art. 222 § 2 kodeksu cywilnego] 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA c. d. 

3. Roszczenia prewencyjne: 
b/ o zapobieżenie szkodzie: 
Ten, komu wskutek zachowania się innej osoby, w 
szczególności wskutek braku należytego nadzoru nad 
ruchem kierowanego przez nią przedsiębiorstwa lub 
zakładu albo nad stanem posiadanego przez nią 
budynku lub innego urządzenia, zagraża bezpośrednio 
szkoda, może żądać, ażeby osoba ta przedsięwzięła 
środki niezbędne do odwrócenia grożącego 
niebezpieczeństwa, a w razie potrzeby także, by dała 
odpowiednie zabezpieczenie. 

[art. 439 kodeksu cywilnego] 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA c. d. 

4. Odpowiedzialność odszkodowawcza: 
Prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo 
lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił 
przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych 
itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie 
lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch 
przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda 
nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy 
poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie 
ponosi odpowiedzialności. 

[art. 435 § 1 kodeksu cywilnego] 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA c. d. 

4. Odpowiedzialność odszkodowawcza c. d: 

W razie wyrządzenia szkody przez zakład o 
zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku art. 435 § 1 
Kodeksu cywilnego stosuje się niezależnie od tego, 
czy zakład ten jest wprawiany w ruch za pomocą sił 
przyrody. 

[art. 324 Prawa ochrony środowiska] 

rozszerza odpowiedzialność opartą na zasadzie 
ryzyka na zakłady nie wprawiane w ruch siłami 
przyrody 
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II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA: 

Rozdział 22 kodeksu karnego: 

1. Przestępstwo zanieczyszczenia środowiska: 

Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub ziemię 
substancją albo promieniowaniem jonizującym w 
takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić 
życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować 
zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w 
znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. [art. 182 kodeksu 
karnego] 
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II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA  c. d.: 

2. Bezprawne postępowanie z odpadami: 

•Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, 
dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje 
odpady lub substancje w takich warunkach lub w 
taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu 
wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie 
roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5. [art. 183 § 1 kodeksu karnego] 
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III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ADMINISTRACYJNA: 

1. Sankcyjne decyzje zobowiązujące. 

2. Wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie 
pozwolenia. 

3. Sankcyjne decyzje wstrzymujące. 

4. Sankcje finansowe. 

5. Obowiązek działań zapobiegawczych i 
naprawczych z ustawy o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie. 

 
96 



PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 
wykład radcy prawnego Jędrzeja Klatki 

2016-02-16 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach 49 

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ADMINISTRACYJNA c. d.: 

• ad. 1. Sankcyjne decyzje zobowiązujące: 

•Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska 
negatywnie oddziałuje na środowisko, organ 
ochrony środowiska może, w drodze decyzji, 
nałożyć obowiązek: 

1) ograniczenia oddziaływania na środowisko i 
jego zagrożenia; 

2) przywrócenia środowiska do stanu 
właściwego. [art. 362 ust. 1 POŚ] 
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III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ADMINISTRACYJNA c. d.: 

• ad. 2. Wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie 
pozwolenia. 

•Pozwolenie podlega cofnięciu lub 
ograniczeniu bez odszkodowania, jeżeli 
instalacja nie jest należycie eksploatowana, 
przez co stwarza zagrożenie pogorszenia 
stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. 

• [art. 194 ust. 1 POŚ] 
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III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ADMINISTRACYJNA c. d.: 

• ad. 3. Sankcyjne decyzje wstrzymujące: 

•Jeżeli działalność prowadzona przez podmiot 
korzystający ze środowiska albo osobę fizyczną 
powoduje pogorszenie stanu środowiska w 
znacznych rozmiarach lub zagraża życiu lub zdrowiu 
ludzi, wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
wyda decyzję o wstrzymaniu tej działalności w 
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapobieżenia 
pogarszaniu stanu środowiska. [ art. 364 POŚ] 
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III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ADMINISTRACYJNA c. d.: 

• ad. 4. Sankcje finansowe: 

 

• a/ opłaty podwyższone 

 

• b/ administracyjne kary pieniężne 
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III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ADMINISTRACYJNA c. d.: 

• ad. 5. Obowiązek działań zapobiegawczych i 
naprawczych z ustawy o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie. 

•W przypadku wystąpienia bezpośredniego 
zagrożenia szkodą w środowisku podmiot 
korzystający ze środowiska jest obowiązany 
niezwłocznie podjąć działania 
zapobiegawcze. [ art. 9 ust. 1 ustawy] 
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III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ADMINISTRACYJNA c. d.: 

•W przypadku wystąpienia szkody w środowisku pod-miot 
korzystający ze środowiska jest obowiązany do: 

•1) podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w 
środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom i 
negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu 
osłabieniu funkcji elementów przyrodniczych, w tym 
natychmiastowego skontrolowania, powstrzymania, 
usunięcia lub ograniczenia w inny sposób zanieczyszczeń 
lub innych szkodliwych czynników; 

2) podjęcia działań naprawczych.  
• [art. 9 ust. 2 ustawy] 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 
PRZED ODPADAMI 

103 
Kancelaria Radców Prawnych Klatka i 

Partnerzy 

ŹRÓDŁA PRAWA: 

• Ustawa o odpadach  
• Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i 

ich naprawie  
• Międzynarodowe przemieszczanie odpadów  
• Opakowania i odpady opakowaniowe  
• Obowiązki przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
opłata produktowa i opłata depozytowa 

• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  
• Utrzymanie czystości i porządku w gminach 

104 Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy 
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DEFINICJA ODPADU: 

każda substancja lub przedmiot należący 
do jednej z kategorii, określonych w 
załączniku nr 1 do ustawy, których 
posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 
się lub do ich pozbycia się jest obowiązany 

[art. 3 ust. 1 pkt. 8 ustawy o odpadach] 

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy 105 

PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU 

• brak obiektywnego kryterium 

• bycie odpadem nie jest cechą przypisaną raz 
na zawsze danemu przedmiotowi lub 
substancji: według Naczelnego Sądu 
Administracyjnego „może powstać taka 
sytuacja, w której te same przedmioty lub 
substancje raz będą odpadami, innym razem 
nie będą nimi” 

[wyrok NSA IV S.A. 1713/92 ONSA 1994 r. Nr 3 poz. 108] 

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy 106 
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PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU c. d. 

„odpady pozyskane w celu ich 
gospodarczego wykorzystania dla ich 
nabywcy stają się surowcem wtórnym” 

[wyrok NSA z 01.04.1996 r. IV S.A. 1145/94] 

„odpadami są także substancje które 
nadają się do dalszego gospodarczego 
wykorzystania” 

[wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 15.01.2004 r. C-235/02 
publ. ECR 2004 r. 1B I-01005] 

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy 107 

PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU c. d. 

• przedmiot staje się odpadem gdy jest 
nieużyteczny 

• kryterium nieużyteczności zależne od woli 
posiadacza odpadu jest subiektywne – zobacz 
definicja odpadu w ustawie o odpadach z 
1997 r.: „przedmioty oraz substancje 
nieprzydatne w miejscu lub w czasie, w 
którym powstały” 

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy 108 
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PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU c. d. 

Odpadem jest każda substancja lub przedmiot (..) 
których posiadacz: 

• pozbywa się, zamierza pozbyć się lub  

• do ich pozbycia się jest obowiązany 
[art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach] 

warunkiem uznania za odpad jest „pozbycie się” 
dobrowolne (wykonywane lub planowane) lub 
wymuszone normą prawną (np. ustawą o zakazie 
stosowania wyrobów zawierających azbest) 

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy 109 

PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU  c. d. 

„pozbycie się” 

• umieszczenie w 
pojemniku na odpady 

• (odpłatne) przekazanie 
firmie specjalizującej się 
w odbiorze odpadów 

• (nielegalne) porzucenie 

brak „pozbycia się” 

• dalsze wykorzystanie w 
ciągu technologicznym 

• sprzedaż – znalazł się 
odbiorca gotowy 
zapłacić 

• przekazanie do naprawy 
lub przerobienia 

• użyczenie 
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PROBLEMY Z DEFINICJĄ ODPADU c. d. 

odpad nie jest emisją ani 
zanieczyszczeniem, bo nie może być 
wprowadzony do środowiska, będąc 
substancją stałą stanowi jednak zagrożenie 
dla środowiska i dlatego musi być 
odizolowany od środowiska albo 
przekształcony w taki sposób, aby przestał 
być odpadem 
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PRODUKT CZY ODPAD ? 

substancja oznacza pierwiastek chemiczny lub jego 
związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie 
lub zostają uzyskane za pomocą procesu 
produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami 
wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz 
wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku 
zastosowanego procesu] 

[art. 3 pkt 1 rozporządzenia nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)] 
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PRODUKT UBOCZNY 

Przedmiot lub substancja, powstające 
w wyniku procesu produkcyjnego, 
którego podstawowym celem nie jest 
ich produkcja, mogą być uznane za 
produkt uboczny, niebędący odpadem 

[art. 10 ustawy o odpadach] 
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WARUNKI UZNANIA ZA PRODUKT 
UBOCZNY 

• dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne; 
• przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio 

bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka 
przemysłowa; 

• dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna 
część procesu produkcyjnego; 

• dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne 
wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony 
środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania 
tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie 
doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, 
życie lub zdrowie ludzi. 

[art. 10 ustawy o odpadach] 
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UTRATA STATUSU ODPADÓW 
Odpady przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich 
odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają łącznie następujące 
warunki: 
• przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do 

konkretnych celów, 
• istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na 

nie, 
• dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne 

dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania 
określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do 
produktu, 

• zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do 
negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska; 

• wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej. 
[art. 14 ustawy o odpadach] 
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ODPADY NIEBEZPIECZNE c. d.: 
w Katalogu odpadów [Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z 27.09.2001 r. Dz. 
U. 2001 r. Nr 112 poz. 1206] odpady 
niebezpieczne są oznaczone gwiazdką * 

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i 
Partnerzy 
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WYTWÓRCA ODPADÓW: 

• Pierwotny: każdy, którego działalność lub 
bytowanie powoduje powstawanie odpadów, 
oraz  

• Wtórny: każdy, kto przeprowadza wstępną 
obróbkę, mieszanie lub inne działania 
powodujące zmianę charakteru lub składu 
tych odpadów 

[art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach] 
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POSIADACZ ODPADÓW 

• wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba 
prawna oraz jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej będąca w 
posiadaniu odpadów; 

• domniemywa się, że władający powierzchnią 
ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących 
się na nieruchomości 

[art. 3 ust. 1 pkt. 19 ustawy o odpadach] 
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GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

•zbieranie odpadów,  

• transport odpadów,  

• przetwarzanie odpadów, 

• nadzór, 

• działania wykonywane w charakterze 
sprzedawcy odpadów lub pośrednika w 
obrocie odpadami 

[art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy o odpadach] 
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OBOWIĄZKI WYTWÓRCÓW ODPADÓW 

1.  Zapobiegać powstawaniu odpadów 

2.  Przygotowywać do ponownego użycia 

3. Recyclingo 

4. Inne procesy odzysku 

5.  Unieszkodliwiać 

6.  Składować 
[art. 17 ustawy o odpadach] 
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ZASADA BLISKOŚCI 

• Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów 
postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności 
poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich 
powstania. 

• Odpady, które nie mogą być przetworzone w 
miejscu ich powstania, przekazuje się, 
uwzględniając hierarchię sposobów 
postępowania z odpadami oraz najlepszą 
dostępną technikę lub technologię, do najbliżej 
położonych miejsc, w których mogą być 
przetworzone. 

[art. 20ustawy o odpadach] 
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ZBIERANIE ODPADÓW 

Odpady są zbierane w sposób selektywny  
[art. 23 ust. 1 ustawy o odpadach] 

Zakazuje się zbierania: 

• zmieszanych odpadów komunalnych, 

• odpadów zielonych 

- poza obszarem regionu gospodarki 
odpadami komunalnymi, na którym zostały 
wytworzone 

[art. 23ust. 3 ustawy o odpadach] 
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ZAPOBIEGANIE SZKODOM W ŚRODOWISKU 

Ustawa z 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie Dz. U. 2007 r. Nr 75 
poz. 493 określa zasady odpowiedzialności za 
zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę 
szkód w środowisku i znajduje zastosowanie  do 
szkody w środowisku, które zaistniały przed 
dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynikały z 
działalności, która została zakończona przed 
dniem 30 kwietnia 2007 r. 
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ZAPOBIEGANIE SZKODOM W ŚRODOWISKU 

W przypadku wystąpienia bezpośredniego 
zagrożenia szkodą w środowisku podmiot 
korzystający ze środowiska jest obowiązany 
niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze. 
W przypadku wystąpienia szkody w środowisku 
podmiot korzystający ze środowiska jest 
obowiązany do: 
• podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w 

środowisku 
• podjęcia działań naprawczych 

[art. 9 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie] 

 
 
 
 

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy 124 



PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA 
wykład radcy prawnego Jędrzeja Klatki 

2016-02-16 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach 63 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH 

Zgodnie z ustawą z 13.09.1996 r. o 
utrzymywaniu czystości i porządku w gminach 
[t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.] 
utrzymanie czystości i porządku w gminach 
należy do obowiązkowych zadań własnych 
gminy 

[art. 3 ust. 1 ustawy o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach] 
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PRAWO WODNE 
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RODZAJE I WŁASNOŚĆ WÓD 
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morskie śródlądowe 

podziemne powierzchniowe 
morze 

terytorialne 
morskie wody 
wewnętrzne 

płynące 
stojące 

jeziora 
bezodpływowe 

sztuczne zbiorniki 
przepływowe 

jeziora 
przepływowe zbiorniki 

bezodpływowe 

cieki: rzeki i 
strumienie  
oraz kanały 

WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA 

• wody morza terytorialnego,  

• morskie wody wewnętrzne,  

• wszystkie oprócz rowów śródlądowe wody 
powierzchniowe płynące (cieki, kanały, źródła, 
jeziora przepływowe i sztuczne zbiorniki 
przepływowe), 

właściciel wody jest właścicielem gruntu pod wodą 

• wody podziemne (wszystkie wody znajdujące się 
pod powierzchnią ziemi, w tym wody gruntowe) 

[art. 10 ust. 1a Prawa wodnego] 
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WŁASNOŚĆ WŁAŚCIELA NIERUCHOMOŚCI 

Częścią składową nieruchomości gruntowej są: 

• jeziora nieprzepływowe, 

• stawy,  

•oczka wodne, 

•studnie, 

•rowy (sztuczne koryta o szerokości dna mniejszej 
niż 1,5 m przy ich ujściu) 

właściciel nieruchomości jest właścicielem wody 
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KORZYSTANIE Z WÓD 

• używanie wód na potrzeby ludności oraz 
gospodarki [art. 31 ust. 1 Prawa wodnego] 

• rodzaje korzystania z wód: 
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powszechne zwykłe szczególne 
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1. POWSZECHNE KORZYSTANIE 

• podmiot: każda osoba fizyczna 

• przedmiot: wody morskie oraz śródlądowe 
powierzchniowe wody publiczne 

• uprawnienia: zaspakajanie potrzeb 
osobistych, gospodarstwa domowego lub 
rolnego, sporty wodne, wypoczynek, 
turystyka, amatorski połów ryb, wydobywanie 
kamienia, żwiru i piasku w wyznaczonych 
miejscach 
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1. POWSZECHNE KORZYSTANIE c.d. 

• nie daje prawa do wprowadzania ścieków ani 
wydobywania kamieni i żwiru z potoków 
górskich 

• nie podlega opłatom 

• nie wymaga żadnych pozwoleń 
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2. ZWYKŁE KORZYSTANIE 

• podmiot: właściciel gospodarstwa domowego 
lub rolnego 

• przedmiot: woda stojąca i woda w rowach 
objęta prawem własności gruntowej oraz 
woda podziemna Skarbu Państwa 

• uprawnienia: zaspakajanie potrzeb 
gospodarstwa domowego lub rolnego 
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2. ZWYKŁE KORZYSTANIE c.d. 

• nie daje prawa do poboru wody ani 
odprowadzania ścieków ponad 5 m3 na dobę, 
nawadniania wodą podziemną ani 
wykonywania jakichkolwiek urządzeń 
wodnych (kanałów, rowów, zbiorników, 
stawów, przystani, kąpielisk itd. zob. art. 9 ust. 
1 pkt. 19 Prawa wodnego)  

• nie podlega opłatom 

• nie wymaga żadnych pozwoleń 
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3. SZCZEGÓLNE KORZYSTANIE  

• podmiot: adresat pozwolenia wodnopraw-
nego 

• przedmiot: korzystanie wykraczające poza 
powszechne i zwykłe 

• uprawnienia: pobór i odprowadzanie wód i 
ścieków ponad 5 m3 na dobę, piętrzenie wód, 
energetyka wodna, rybactwo [art. 37 Prawa wodnego] 

• wymaga pozwolenia wodnoprawnego 
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Dziękuję za uwagę 

radca prawny Jędrzej Klatka 

ekspert Polskiej Izby Ekologii w dziedzinie prawa 
ochrony środowiska 

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy 

ul. Dąbrowskiego 22/105 

40-035 Katowice 

tel. 032-2014456 

www.prawoochronysrodowiska.com.pl 
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