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WYKAZ SKRÓTÓW

1. Akty prawne

dyrektywa
92/43/EWG

– dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206
z 22.07.1992, s. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15,
t. 2, s. 102, z późn. zm.); dyrektywa siedliskowa

dyrektywa 94/62/WE – dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grud-
nia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
(Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, s. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 13, t. 13, s. 349, z późn. zm.)

dyrektywa 96/82/WE – dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli
niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami
niebezpiecznymi (Dz. Urz. WE L 10 z 14.01.1997, s. 13; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, s. 410, z późn. zm.); dyrektywa
Seveso II

dyrektywa
2001/18/WE

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia
12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska
organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę
Rady 90/220/EWG (Dz. Urz. WE L 106 z 17.04.2001, s. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, s. 77, z późn. zm.)

dyrektywa
2003/87/WE

– dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami
emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrek-
tywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, s. 32; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, s. 631, z późn. zm.)

dyrektywa
2004/35/WE

– dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w od-
niesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym śro-
dowisku naturalnemu (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, s. 56; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, s. 357, z późn. zm.)

dyrektywa
2008/56/WE

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia
17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzi-
nie polityki środowiska morskiego (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008,
s. 19); dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej
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dyrektywa
2009/147/WE

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia
30 listopada z 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz.
UE L 20 z 26.01.2010, s. 7, z późn. zm.); dyrektywa ptasia

dyrektywa
2012/18/UE

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca
2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związany-
mi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchyla-
jąca dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, s. 1);
dyrektywa Seveso III

dyrektywa
2012/19/UE

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca
2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, s. 38)

dyrektywa CAFE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia
21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla
Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, s. 1)

dyrektywa IED – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 lis-
topada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapo-
bieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz. Urz. UE L 334
z 17.12.2010, s. 17, z późn. zm.)

dyrektywa IPPC – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia
15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczy-
szczeniom i ich kontroli (wersja skodyfikowana) (Dz. Urz. UE L 24
z 29.01.2008, s. 8, z późn. zm.)

dyrektywa ramowa
o odpadach

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 lis-
topada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrekty-
wy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, s. 3)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93 z późn. zm.)

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553
z późn. zm.)

k.o.n.d. – Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r.
(Dz. U. z 2011 r. Nr 172, poz. 1018)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

konwencja helsińska
z 1974 r.

– Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyc-
kiego, sporządzona w Helsinkach dnia 22 marca 1974 r. (Dz. U. z 1980 r.
Nr 18, poz. 64 i 65)

konwencja helsińska
z 1992 r.

– Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyc-
kiego, sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U.
z 2000 r. Nr 28, poz. 346)

konwencja MARPOL – Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczenia morza
przez statki, 1972, sporządzona w Londynie dnia 2 listopada 1973 r.
wraz z załącznikami I, II, III, IV i V, oraz Protokół z 1978 r. dotyczący
tej konwencji wraz z załącznikiem I, sporządzony w Londynie dnia
17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101 i 102 z późn. zm.)
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k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra-
cyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

k.w. – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.)

p.g.g. – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
Nr 163, poz. 981 z późn. zm.)

p.o.ś. – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

p.p.s.a. – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed są-
dami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270
z późn. zm.)

p.r.d. – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst
jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

pr. łow. – ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 1226)

pr. wod. – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)

rozporządzenie
nr 1829/2003

– rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej
żywności i paszy (Dz. Urz. UE L 268 z 18.10.2003, s. 1; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 32, s. 432, z późn. zm.)

rozporządzenie
nr 1698/2005

– rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
(Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, s. 1, z późn. zm.)

rozporządzenie
nr 1013/2006

– 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, s. 1, z późn. zm.)

rozporządzenie
nr 834/2007

– rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekolo-
gicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE
L 189 z 20.07.2007, s. 1, z późn. zm.)

rozporządzenie
nr 1005/2009

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009
z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę
ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, s. 1, z późn. zm.)

rozporządzenie
nr 1221/2009

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009
z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organi-
zacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS),
uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji
2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, s. 1,
z późn. zm., rozporządzenie EMAS III)

RDW – dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania
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w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, s. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, s. 275
z późn. zm.); ramowa dyrektywa wodna

TEWG – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (Dz. U.
z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 – tekst pierwotny)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326,
26.10.2012, s. 47)

TUE – Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30
z późn. zm.)

TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 340
z 10.11.1997, s. 173, z późn. zm.)

u.d.a.r. – ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 743 z późn. zm.)

u.d.i.p. – ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

u.g.o. – ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i od-
padami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888)

u.i.o.ś. – ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.)

u.l. – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r.
Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)

u.o. z 2001 r. – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U.
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

u.o. – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21
z późn. zm.)

u.o.g.r.l. – ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1205)

u.o.m. – ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 934
późn. zm.)

u.o.p. – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

u.o.p.z. – ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn.: Dz. U.
z 2012 r. poz. 768 z późn. zm.)

u.o.w. – ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1136)

u.o.z. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 856)

u.p.z.p. – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

u.r.p.w.e. – ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1162)

u.r.ś. – ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst
jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.)
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u.s.c.m. – ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mie-
szaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 z późn. zm.)

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.)

u.s.g. – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

u.s.h.u.e. – ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695 z późn. zm.)

ustawa o EMAS
z 2004 r.

– ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania
i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631 z późn. zm.)

ustawa o EMAS
z 2011 r.

– ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania
i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060)

ustawa o GMO – ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmody-
fikowanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 z późn. zm.)

ustawa
wprowadzająca

– ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochro-
ny środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.)

u.s.w. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.)

u.u.c.g. – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)

u.u.i.ś. – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.
U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

u.z.s.ś.n. – ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środo-
wisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.)

u.z.z.m. – ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1244)

2. Czasopisma i oficjalne publikatory

M. Pod. – Monitor Podatkowy
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A
PiP – Państwo i Prawo
Rec. – zbiór orzeczeń sądów wspólnotowych (przed dniem 1 maja 2004 r.)
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Sam. Teryt. – Samorząd Terytorialny
St. Pr.-Ek. – Studia Prawno-Ekonomiczne
St. Praw. – Studia Prawnicze
Zb. Orz. – zbiór orzeczeń sądów wspólnotowych (po dniu 1 maja 2004 r.)
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ZNUŁ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego

3. Inne

BAT – najlepsze dostępne techniki (best available techniques)
BSAP – Bałtycki Plan Działania HELCOM (Baltic Sea Action Plan)
EEE – sprzęt elektryczny i elektroniczny
EMAS – system ekozarządzania i audytu (Eco-Management and Audit

Scheme)
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedli-

wości Unii Europejskiej)
GMO – organizm genetycznie zmodyfikowany (Genetically Modified Orga-

nism)
HELCOM – Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for

Economic Co-operation and Development)
PAP – poważna awaria przemysłowa
PZA – program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
RoB – raport o bezpieczeństwie
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
WEEE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (Waste of Electrical and

Electronic Equipment)
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
ZZR – zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii
ZDR – zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii
ZDPR – zwykła dobra praktyka rolnicza
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Prawo ochrony środowiska jest grupą przepisów o dużej doniosłości społecznej, dość
nową i w ostatnich czasach bardzo rozbudowywaną. Rozwiązania obowiązujące w Polsce
uległy gruntownym zmianom w początkach obecnego wieku, czego główną przyczyną
był obowiązek dostosowania ich do wymagań prawa wspólnotowego. Regulacje te pod-
legają dalszym zmianom i uzupełnieniom – tak częstym, że stwarzającym trudności w ich
śledzeniu i ogarnięciu nawet specjalistom tematyki. Skutkiem jest również dość szybkie
dezaktualizowanie się opracowań podejmujących trud usystematyzowania problemów
prawnej ochrony środowiska, w dodatku opracowań stosunkowo rzadkich.

Wszystkie te względy skłaniają do podjęcia kolejnej próby zmierzenia się z tą tak
szeroką materią regulacji prawnej, próby uzasadnionej także potrzebą uwzględnienia
dość licznych i rozległych nowelizacji dokonanych po 2009 r., a więc nieujętych w po-
przednim wydaniu. Nowa wersja podręcznika ma ułatwić zapoznawanie się z tymi za-
gadnieniami, zwłaszcza przez studentów studiów prawniczych i administracyjnych. Ma-
my jednak także nadzieję, że omówienia te przydadzą się także specjalistom innych
dziedzin, zajmującym się ochroną środowiska, a być może i wszystkim szukającym od-
powiedzi na różne pytania z takimi kwestiami związane. Niniejsza pozycja jest kolejną
próbą kompleksowego ujęcia tej tematyki, jako że uaktualnia, rozwija, uzupełnia i w dość
znaczny sposób modyfikuje opracowanie przygotowane przez tenże zespół najpierw dla
potrzeb Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (obecnie Bydgo-
ska Szkoła Wyższa) na początku 2006 r., a po gruntownych zmianach wydane przez
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska w 2009 r.

Zamierzeniem autorów było uwzględnienie wszystkich problemów objętych regula-
cją prawną, a związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, na podstawie moż-
liwie najbardziej aktualnych przepisów. Stąd w opracowaniu wyszliśmy od zagadnień
wprowadzających, dotyczących ogólnych podstaw działań ochronnych i ich podstawo-
wych założeń. Analizy dotyczące kwestii prawnych podzielone zostały na dwie części,
odpowiadające rodzącej się naszym zdaniem systematyce wewnętrznej tej grupy prze-
pisów – wyodrębnione zostały bowiem przepisy ogólne i sektorowe, te ostatnie mające
charakter części materialnej prawa ochrony środowiska. Podział miał też na celu próbę
bardziej uporządkowanego, systemowego spojrzenia na całość regulacji. W treści, dla
ułatwienia czytelnikowi śledzenia toku wywodów, staraliśmy się możliwie często wpro-
wadzać pewne systematyki oraz podkreślać kwestie najistotniejsze.

Podręcznik przygotował zespół autorów związanych głównie z wydziałami prawa
i administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Szczecińskiego, także innymi
szkołami i instytucjami. Redakcja merytoryczna całości przygotowana została przez
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prof. dr hab. Marka Górskiego (US). Autorzy określonych partii podręcznika zostali
wskazani przy tytułach odpowiednich części.

Opracowanie uwzględnia stan prawny na 1 września 2013 r.
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ZAGADNIENIA OGÓLNE





Rozdział 1

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE

1.1. Środowisko i jego zagrożenia (Marek Górski)

Termin „środowisko”, używany zwykle z dodatkowymi określeniami – np. „środo-
wisko naturalne”, „środowisko geograficzne”, „środowisko społeczne”, „środowisko czło-
wieka”, nie jest w pełni jednoznacznie rozumiany. Według T. Bartkowskiego zasadnicza,
ogólna definicja środowiska to „zbiór czynników oddziałujących na podmiot środowi-
ska”1. Na podstawie tej definicji środowisko może być rozumiane zarówno jako zbiór
rzeczy materialnych i energii wraz z ich oddziaływaniami wzajemnymi i na podmiot
środowiska, ale także tylko jako zbiór samych oddziaływań. Częściej przyjmuje się ro-
zumienie pierwsze, które można byłoby nazwać „materialnym”. Także w zależności od
zakresu znaczeniowego terminu „podmiot środowiska” możemy mieć do czynienia ze
środowiskiem konkretnego podmiotu (jednostki, indywiduum) bądź ze środowiskiem
pewnych zbiorowości (społeczeństwo, gatunek). W tym przypadku termin „środowisko”
częściej używany jest w znaczeniu środowiska zbiorowego, w sumie jednak jest to zbio-
rowość środowisk indywidualnych i mniejszych grup. Na tej podstawie mówi się o „hie-
rarchiczności środowiska” – takim układem hierarchicznym jest np. środowisko człowie-
ka (jako gatunku): indywiduum – rodzina – większe grupy ludzkie – społeczeństwo –
gatunek. Tak więc do pojęcia środowiska człowieka (środowisko życia człowieka – human
environment) należałoby włączyć dwa elementy:
1) ogół czynników materialnych oddziałujących wzajemnie i na człowieka jako gatunek,

członka pewnych zbiorowości i indywidualną jednostkę wraz z tymi oddziaływania-
mi;

2) ludzi jako elementy tego środowiska oddziałujące na inne jego czynniki i na siebie
wzajemnie, wraz z tymi oddziaływaniami2.

W naukach biologicznych używane są terminy: „środowisko biologiczne”, „ekosys-
tem”, „biocenoza”, „biotop” i pokrewne. W ujęciu encyklopedycznym środowisko bio-
logiczne to „ogół czynników ekologicznych zarówno abiotycznych, jak i biotycznych,
mających bezpośrednie znaczenie dla życia i rozwoju organizmów danego gatunku lub
jego populacji. Czynniki środowiska wpływają wzajemnie na siebie, a współdziałając,

1 T. Bartkowski, Kształtowanie i ochrona środowiska, Warszawa 1979, s. 47.
2 A. Ciborowski, Polityka kształtowania środowiska. Wybrane elementy, Warszawa 1981, s. 103.
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tworzą, mówiąc ogólnie, zespoły warunków środowiskowych (klimatycznych, glebo-
wych i in.), w jakich bytuje dany organizm czy populacja”3.

P. Trojan4 przez pojęcie ekosystemu rozumie „wszelkie układy przyrodnicze, w ob-
rębie których realizują się zjawiska, zachodzą związki i przebiegają procesy o charakterze
ekologicznym”. Wyróżniane są trzy typy ekosystemów:
1) monocen – w jego skład wchodzi pojedynczy organizm i jego bezpośrednie otoczenie

(tzw. monotop);
2) democen – składający się z populacji jednogatunkowej (grupy) osobników oraz jej

środowiska;
3) pleocen – w jego skład wchodzą wszystkie populacje zamieszkujące określone sied-

lisko i pozostające ze sobą w związkach ekologicznych.

W praktyce pojęcie ekosystemu jest używane głównie dla określenia jego trzeciego
typu, czyli pleocenu. W tym typie ekosystemu specyficznym warunkom siedliskowym
odpowiada specyficzny skład flory i fauny, jego komponenty biologiczne nazywane są
biocenozą, swoisty układ warunków siedliskowych to biotop. Dla właściwego funkcjo-
nowania ekosystemu musi istnieć równowaga pomiędzy wszystkimi jego elementami
składowymi.

Środowisko geograficzne ujmowane jest definicyjnie jako „otoczenie fizyczne i bio-
tyczne, w którym żyje społeczeństwo ludzkie”. Środowisko geograficzne w tym ujęciu
to naturalna i przekształcona przyroda oraz elementy antropogeniczne – całe tzw. śro-
dowisko urbanizacyjne, czyli wszelkiego rodzaju budynki, budowle, sieć komunikacyjna,
infrastruktura techniczna itp. Zgodnie z ogólną definicją, środowisko geograficzne jest
także rozumiane jako układ hierarchiczny.

W skład środowiska człowieka, poza środowiskiem biologicznym i geograficznym,
wchodzi – zgodnie z przyjętym wyżej założeniem – także środowisko społeczne. Defi-
nicja określa je jako „ogół warunków i zespół czynników rzeczowych i osobowych, po-
wstających w wyniku społecznego współżycia i współistnienia ludzi, odgrywający de-
cydującą rolę w kształtowaniu się osobowości społecznej człowieka i wyznaczający jego
zachowanie się, a zwłaszcza przyjmowane role społeczne i postawy”. Wspomniane czyn-
niki to: główne reguły zachowania się, przyjęte normy i hierarchie wartości moralnych,
etycznych, estetycznych, wpływy i systemy wychowawcze. Warunki to warunki spo-
łeczno-ekonomiczne, polityczne, narodowościowe, stopień zaspokajania potrzeb życio-
wych, typy więzi społecznych.

W literaturze prawniczej najczęściej wciąż powoływana jest definicja środowiska na-
turalnego zaproponowana przez W. Brzezińskiego5. Autor ten stwierdza, że przez „na-
turalne środowisko człowieka” należy rozumieć „ogół elementów naturalnych, tzn. stwo-
rzonych przez naturę, ale w mniejszym lub większym stopniu przekształconych przez
gospodarczą działalność człowieka, składających się w danym miejscu i czasie na warunki
życia ludzkiego”. Określenie to opiera się głównie na drugim sposobie rozumienia przy-
miotnika „naturalne”, ale sądzę, że nie pomija również i trzeciego; końcowa część definicji
powinna być według mnie wskazówką takiego rozumienia słowa „naturalne”, które pro-

3 Encyklopedia powszechna PWN, red. R. Marcinkowski, t. 4, Warszawa 1987, s. 412.
4 P. Trojan, Ekologia ogólna, Warszawa 1977, s. 5.
5 W. Brzeziński, Ochrona prawna naturalnego środowiska człowieka, Warszawa 1975, s. 291.
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wadziłoby do uwzględnienia potrzeb człowieka. Przyznać jednak trzeba, że przy takiej
treści definicji wniosek z niej wyprowadzony nie musi być jednoznacznie zaakceptowa-
ny, co skłania do pewnej modyfikacji określenia „środowisko naturalne”.

W literaturze podnoszono pod adresem tejże definicji pewne wątpliwości i zgłaszano
określone propozycje zmian. J. Boć sugerował wyraźniejsze objęcie jej treścią elementów
niematerialnych, a także odrzucenie ostatniej części, ponieważ „brak elementu życia
ludzkiego w danym miejscu i czasie nie dyskwalifikuje danego środowiska jako środo-
wiska naturalnego”6. Ta druga propozycja wydaje się wątpliwa ze względu na całkowite
wówczas pominięcie w treści definicji sugestii co do potrzeby uwzględniania również
i trzeciego rozumienia terminu „naturalne”. Z tego punktu widzenia korzystniejsze by-
łyby modyfikacje.

Z uwagi na te sugestie, można spróbować zaproponować modyfikację definicji
W. Brzezińskiego. I tak, środowiskiem przyrodniczym człowieka można byłoby nazwać
ogół elementów biotycznych i abiotycznych naturalnego (przyrodniczego) pochodzenia,
poddanych oddziaływaniu człowieka i przekształcanych do granic równowagi ekolo-
gicznej. Równowaga ekologiczna to stan środowiska trwale zapewniający właściwe wa-
runki życia człowieka i zaspokajanie jego potrzeb, bez naruszania równowagi ekosyste-
mów. Definicja zwraca uwagę na pochodzenie elementów tak rozumianego środowiska –
mają to być elementy stworzone przez naturę, w stanie naturalnym bądź przetworzonym,
jednak stopień tego przetworzenia nie jest obojętny. Granicą jest „przydatność” środo-
wiska z punktu widzenia warunków życia człowieka i zaspokajania potrzeb (fizjologicz-
nych, ekonomicznych, psychicznych, także takich jak poczucie piękna i harmonii kraj-
obrazu z elementami sztucznymi, np. budowle, parki czy ogrody zabytkowe). W definicji
podkreślono też, że w skład środowiska, poza czynnikami materialnymi, wchodzą od-
działywania: podmiotu środowiska na te czynniki przekształcającego je oraz oddziały-
wania czynników środowiskowych na podmiot – tworzące warunki jego życia i umożli-
wiające zaspokajanie potrzeb.

„Równowaga ekologiczna” to taki stan środowiska, który utrzymuje podstawowe
warunki i parametry niezbędne do istnienia w tym środowisku życia. Warunki te zostały
w opracowaniach ekologicznych opisane; do najważniejszych zalicza się zwykle warunki
termiczne (odpowiedni przedział temperatur), występowanie źródeł energii i surowców
stanowiących podstawę procesów życiowych, określone warunki gęstości i ciśnienia ma-
terii, zabezpieczenie przed promieniowaniem ultrafioletowym7. Równowaga ekologicz-
na to równocześnie stan utrzymujący równowagę ekosystemów – równowagę wzajem-
nego oddziaływania wszystkich elementów ekosystemów (człowiek jest traktowany tu
również jako element ekosystemu). Stąd też do pojęcia wprowadzam słowo „ekologicz-
na”, a nie częściej spotykane „przyrodnicza”, które w proponowanym ujęciu terminu
byłoby zbyt wąskie.

W obowiązujących aktach prawnych używany jest najczęściej termin „środowisko”.
I tak, według art. 3 pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) środowiskiem jest „ogół elementów
przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka,

6 J. Boć, Zagadnienia prawne ochrony środowiska naturalnego, Wrocław 1979, s. 38.
7 P. Trojan, Ekologia..., s. 5.
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