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PRZEDMOWA

Prawo ochrony środowiska jest obecnie jedną z najbardziej rozwijają-
cych się dyscyplin prawniczych, choć nie może się poszczycić korze-
niami sięgającymi tak daleko w głąb historii jak prawo cywilne. Zagro-
żenia dla środowiska, jakie obecnie występują, są jednak tak znaczne, 
że stanowią silny bodziec dla ustawodawcy do podejmowania prawnej 
ochrony środowiska.

Problematyka podstaw ochrony środowiska już na dobre zagościła 
w programach studiów prawniczych, administracyjnych, jak również 
ochrony środowiska. Motywuje to do opracowywania podręczników 
dla studentów w taki sposób, aby przedstawiały podstawowe regula-
cje prawne w zakresie ochrony środowiska bez analizy szczegółowych 
zagadnień. Inną przeszkodą, jaką napotykają autorzy podręczników, 
jest skomplikowany stan regulacji ochrony środowiska, a także nieroz-
strzygnięte jeszcze spory co do zakresu przedmiotowego prawa ochrony 
środowiska.

Wszystkie te elementy zaważyły także na treści niniejszego opracowania.

Podręcznik jest adresowany do studentów prawa, administracji oraz 
studentów ochrony środowiska. Przyświecał nam jednak cel, aby oso-
bom zajmującym się zawodowo ochroną środowiska i pracownikom 
administracji publicznej (rządowej i samorządowej) dostarczyć zbiór 
najważniejszych informacji o prawie ochrony środowiska, przy czym 
wykorzystaliśmy tu swoje doświadczenia płynące z praktyki zawodowej. 
Wyjaśniamy zatem podstawowe pojęcia, charakteryzujemy instytucje 
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prawa ochrony środowiska i analizujemy ochronę poszczególnych ele-
mentów przyrodniczych.

Książka została podzielona na cztery części, z których pierwsza obejmuje 
zagadnienia podstawowe, druga – omówienie podstawowych instytucji 
prawa ochrony środowiska, trzecia – rozważania dotyczące ochrony 
podstawowych elementów przyrodniczych, a czwarta – problematyki 
gospodarowania odpadami.

Zdecydowaliśmy się na rozbicie problematyki międzynarodowej ochro-
ny środowiska na dwa rozdziały. Jeden z nich poświęcony jest prawu 
międzynarodowemu publicznemu, drugi zaś prawu europejskiemu – 
jako bardzo istotnym regulacjom w ochronie środowiska.

Rozdział dotyczący prawa europejskiego obejmuje rozważania dotyczące 
podstaw tego prawa, roli organów Unii Europejskiej oraz podstawo-
wych regulacji w zakresie ochrony środowiska. Materia tego rozdziału 
została w taki sposób skonstruowana, aby omówienia poszczególnych 
działów europejskiego prawa ochrony środowiska znalazły w znakomi-
tej większości odpowiedniki w prawie polskim (np. ochrona przyrody, 
gospodarowanie odpadami, ochrona wód).

Przyjęty stan prawny opracowania – 15 września 2018 roku.
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Rozdział I

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

1. Pojęcie środowiska

Pojęcie „środowisko” jest jednym z podstawowych terminów prawa 
ochrony środowiska. Znaczenie tego terminu wynika z faktu, że środo-
wisko jest przedmiotem ochrony prawnej. Od tego zaś, jak będziemy 
pojmowali środowisko, zależy zakres ochrony prawnej. Ustalenie więc, 
co należy rozumieć przez ten termin, doprowadzi do określenia zakresu 
przedmiotowego prawa ochrony środowiska.

W kształtowaniu pojęcia „środowisko” mają znaczenie nie tylko nauki 
prawne, lecz także inne dyscypliny wiedzy naukowej. Można nawet 
stwierdzić, że nauki prawne korzystają z dorobku innych dyscyplin 
i nadają im formę właściwą dla prawa, czyli formę przepisów.

Choć nauki prawne są jedną z wielu dyscyplin naukowych, której przed-
miotem jest ochrona środowiska, to nie sposób nie docenić ich wkładu 
w kształtowanie pojęcia „środowisko”. Definicja środowiska, przyjęta 
w ustawie z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 799 ze zm.), wyznacza ramy prawnej ochrony środowiska. W tym 
miejscu należy zauważyć, że definicja przyjęta w tejże ustawie nie jest 
jedyną definicją tego pojęcia przyjętą we wszystkich dyscyplinach na-
ukowych. Istnieje jednak tendencja do jej ujednolicania.

 W zakresie nauk prawnych doktryna początkowo utożsamia-
ła pojęcie środowiska z pojęciem środowiska przyrodniczego, 
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z zasobami przyrody ożywionej i nieożywionej. Z czasem pojawiły 
się propozycje dołączenia do pojęcia środowiska przymiotnika „natu-
ralne”. Proponowano także pojęcie „środowisko naturalne człowieka”, 
przez które rozumiano „ogół elementów naturalnych, tzn. elementów 
stworzonych przez naturę, ale w mniejszym lub większym stopniu prze-
kształconych przez gospodarczą działalność człowieka, składających się 
w danym miejscu i czasie na warunki życia ludzkiego”1.

Pierwszy raz ustawodawca przyjął legalną definicję środowiska w usta-
wie z 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. 
Nr 49, poz. 196 ze zm.). Zgodnie z jej art. 1 ust. 2: „Środowiskiem w ro-
zumieniu ustawy jest ogół elementów przyrodniczych, w szczególności 
powierzchnia ziemi łącznie z glebą, kopaliny, wody, powietrze, świat 
roślinny i zwierzęcy, a także krajobraz i klimat, znajdujących się zarówno 
w stanie naturalnym, jak też przekształconych w wyniku działalności 
człowieka”2.

Obecnie legalna definicja środowiska zawarta jest w art. 3 pkt 39 p.o.ś. 
Zgodnie z brzmieniem tego przepisu przez pojęcie środowisko rozumie 
się „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 oddziały-
wania pomiędzy tymi elementami”.

W pierwszej części definicji ustawodawca wskazał, że środowiskiem jest 
ogół elementów przyrodniczych. Z powyższego wynika, że środowisko 
jest kategorią zbiorczą, na którą składają się poszczególne elementy. 
Jednak na środowisko składa się tylko pewna grupa elementów – ele-
menty przyrodnicze.

1  W. Brzeziński, Ochrona prawa naturalnego środowiska człowieka, Warszawa 1975, 
s. 28–29.

2  Odnośnie do kształtowania się poglądów na temat pojęcia „środowisko” zob. m.in. 
E. Samborska-Boć [w:] J. Boć, K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, 
Wrocław 2005, s. 45–54.
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Definicja ta obejmuje zarówno elementy przyrodnicze powstałe w spo-
sób pierwotny, w wyniku działania samej natury, jak i te, które też są 
elementami przyrodniczymi, ale przekształconymi w wyniku działal-
ności człowieka. Natomiast definicja ta nie obejmuje elementów przy-
rodniczych powstałych w wyniku działalności człowieka3.

Pierwszą wątpliwością, jaką nasuwa analiza definicji środowiska, jest 
ta, co należy rozumieć przez pojęcie „ogół elementów przyrodni-
czych”. Ustawodawca daje pewne wskazówki w dalszej części definicji, 
wskazując, że chodzi o powierzchnię ziemi, powietrze, wody, krajobraz, 
klimat oraz kopaliny. Wyliczenie to ma charakter przykładowy, a katalog 
elementów zaliczonych do „ogółu elementów przyrodniczych” nie jest 
katalogiem zamkniętym.

Drugie pytanie, które wiąże się z definicją środowiska, dotyczy tego, 
czy wobec literalnego brzmienia przepisu człowiek, jego życie i zdro-
wie również są przedmiotem regulacji prawa ochrony środowiska, 
czy leżą poza prawem ochrony środowiska.

Wykładnia językowa wynikająca z prawa ochrony środowiska prowadzi 
prima facie do wniosku, że życie i zdrowie człowieka nie są objęte ochro-
ną wynikającą z omawianego prawa. Dokładniejsza analiza pozwala 
na stwierdzenie, że wyłączenie zdrowia i życia człowieka spod ochrony 
prawa ochrony środowiska jest niewłaściwą koncepcją.

Po pierwsze należy wskazać, że niezależnie od poglądu opartego na 
podstawach aksjologicznych człowieka należy uznać za element przyro-
dy, i to zarówno za jej ogniwo, jak i za kogoś, kto ma na nią największy 
wpływ.

Po drugie współczesne prawo ochrony środowiska wywodzi się z kon-
cepcji praw człowieka. W prawie międzynarodowym publicznym oraz 
w prawach człowieka pojawiło się pojęcie prawa człowieka do środo-

3  Oczywiście pod warunkiem, że jest to w ogóle możliwe.
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