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Krzysztof Gruszecki – od ponad 25 lat zajmuje się problematyką stosowania przepisów 
z szeroko rozumianej ochrony środowiska; przez ponad 8 lat był etatowym członkiem 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy oraz radcą prawnym specja-
lizującym się w sprawach z tematyki ochrony środowiska; przez prawie 6 lat piastował 
stanowisko sędziego WSA w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy; obecnie jest radcą 
prawnym zajmującym się sprawami z zakresu ochrony środowiska oraz postępowania 
administracyjnego; autor wielu komentarzy, monografi i, glos oraz artykułów naukowych 
poświęconych problematyce ochrony środowiska.

W publikacji omówiono zasady ogólne oraz defi nicje i podstawowe pojęcia rządzące 
prawem ochrony środowiska jako dziedziną nauki. Z tego powodu wskazane jest, aby 
interpretacja rozwiązań zawartych w szczegółowych aktach prawnych uwzględniała 
postanowienia komentowanej ustawy.
Ponadto w książce przedstawiono rozwiązania o charakterze kompleksowym, np.:
–  pozwolenie na korzystanie ze środowiska,
–  przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
–  opłaty za korzystanie ze środowiska,
–  kary pieniężne.
Wskazano również, w jaki sposób powinny być one interpretowane w praktyce. Szczególną 
uwagę poświęcono zagadnieniom, których stosowanie powoduje największe problemy.
W piątym wydaniu komentarza uwzględniono m.in. zmiany:
–  regulujące problematykę spalania paliw;
–  doprecyzowujące rozwiązania antysmogowe;
–  normujące funkcjonowanie spółki Polskie Domy Drewniane SA;
–  regulujące funkcjonowanie Funduszy Ochrony Środowiska.
Książka jest przeznaczona w szczególności dla pracowników organów administracji 
rozstrzygających sprawy z zakresu ochrony środowiska, sędziów sądów administracyj-
nych, podmiotów korzystających ze środowiska, przedstawicieli pozostałych zawodów 
prawniczych oraz organizacji ekologicznych.
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k.p.w. – ustawa z 24.08.2001 r. – Kodeks postępowa‐
nia w sprawach o wykroczenia (Dz.U.
z 2018 r. poz. 475 ze zm.)

k.s.h. – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek hand‐
lowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.)

k.w. – ustawa z 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń
(Dz.U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.)
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o.p. – ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podat‐
kowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

p.g.g. – ustawa z 9.06.2011 r. – Prawo geologiczne
i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.)

p.o.ś. – ustawa z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony śro‐
dowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

p.p.s.a. – ustawa z 30.08.2002 r. – Prawo o postępo‐
waniu przed sądami administracyjnymi
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.)

pr. bud. – ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)

pr. przed. – ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębior‐
ców (Dz.U. poz. 646 ze zm.)

pr. wod. z 2017 r. – ustawa z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)

pr. wod. z 2001 r. – ustawa z 18.07.2001 r. – Prawo wodne (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) – uchylona

pr. wod. z 1974 r. – ustawa z 24.10.1974 r. – Prawo wodne (Dz.U.
Nr 38, poz. 230 ze zm.) – uchylona

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C 202
z 2016 r., s. 47)

u.d.i.p. – ustawa z 6.09.2001 r. o dostępie do informa‐
cji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330
ze zm.)

u.f.p. – ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicz‐
nych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

u.g.n. – ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieru‐
chomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204
ze zm.)

u.IH – ustawa z 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1930 ze zm.)

u.IOŚ – ustawa z 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 1471
ze zm.)
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u.o. – ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2019 r. poz. 701 ze zm.)

u.o.k.ś. – ustawa z 31.01.1980 r. o ochronie i kształto‐
waniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49,
poz. 196 ze zm.) – uchylona

u.o.m.RP – ustawa z 21.03.1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji
morskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2214 ze zm.)

u.o.p. – ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.)

u.o.ppoż. – ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciw‐
pożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 ze zm.)

u.p.e.a. – ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egze‐
kucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1314 ze zm.)

u.PSP – ustawa z 24.08.1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.)

u.p.z.p. – ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagos‐
podarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

u.s.d.g. – ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalno‐
ści gospodarczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2168
ze zm.) – uchylona

u.s.g. – ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gmin‐
nym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

u.s.p. – ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powia‐
towym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511)

ustawa
antysmogowa

– ustawa z 10.09.2015 r. o zmianie usta‐
wy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
poz. 1593)

u.s.w. – ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie woje‐
wództwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512)

u.s.z.e. – ustawa z 17.07.2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych sub‐
stancji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1271 ze zm.)
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u.u.c.p. – ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystoś‐
ci i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1454 ze zm.)

u.u.i.ś. – ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu infor‐
macji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

u.w.a.r.w. – ustawa z 23.01.2009 r. o wojewodzie i admi‐
nistracji rządowej w województwie (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2234 ze zm.)

u.z.s.ś.n. – ustawa z 13.04.2007 r. o zapobieganiu szko‐
dom w środowisku i ich naprawie (Dz.U.
z 2018 r. poz. 954 ze zm.)

Czasopisma, orzecznictwo i inne

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego
CBOSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Admini‐

stracyjnych
Dz.U. – Dziennik Ustaw
Dz.Urz. Woj. Dol. – Dziennik Urzędowy Województwa Dolno‐

śląskiego
Dz.Urz. Woj.
Wielkop.

– Dziennik Urzędowy Województwa Wielko‐
polskiego

EPS – Europejski Przegląd Sądowy
FK – Finanse Komunalne
GAP – Gospodarka, Administracja Państwowa
GDOŚ – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
GIOŚ – Główny Inspektor Ochrony Środowiska
GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
GSP-Prz. Orz. – Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd

Orzecznictwa
KPPubl. – Kwartalnik Prawa Publicznego
M.P. – Monitor Polski
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M. Pod. – Monitor Podatkowy
M. Praw. – Monitor Prawniczy
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej
NP – Nowe Prawo
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
NZS – Nowe Zeszyty Samorządowe
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administra‐

cyjnego
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administra‐

cyjnego i wojewódzkich sądów administra‐
cyjnych

OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cy‐

wilna
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cy‐

wilna i Pracy
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Kar‐

na i Wojskowa
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pra‐

cy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Pub‐
licznych

OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OŚP – Ochrona Środowiska – Przegląd
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego,

Seria A
OwSS – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
PiP – Państwo i Prawo
PiPUE – Prawo i Podatki Unii Europejskiej
PiŚ – Prawo i Środowisko
PK – Przegląd Komunalny
PP – Przegląd Podatkowy
PPiA – Przegląd Prawa i Administracji
PPOŚ – Przegląd Prawa Ochrony Środowiska
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Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
Pr. Spółek – Prawo Spółek
Prz. Leg. – Przegląd Legislacyjny
PS – Przegląd Sądowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RDOŚ – regionalny dyrektor ochrony środowiska
SA – Sąd Apelacyjny
SIL – Studia Iuridica Lublinensia
SN – Sąd Najwyższy
SO – Sąd Okręgowy
SP – Studia Prawnicze
SPE – Studia Prawno-Ekonomiczne
ST – Samorząd Terytorialny
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Sprawiedliwości
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administra‐

cyjnego
ZNUŁ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego
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WPROWADZENIE

I. Kształtowanie się ochrony środowiska
w Polsce

Człowiek jest jednym z elementów środowiska przyrodniczego, dlatego
zawsze w mniejszym lub większym stopniu był on uzależniony od wa‐
runków, w których przychodziło mu żyć. Z tego też powodu od samego
początku powstawania poszczególnych społeczeństw były podejmowa‐
ne działania, które mogły mieć wpływ na stan środowiska naturalnego.

Początkowo motywy działań podejmowanych w tym zakresie były bar‐
dzo zróżnicowane (W. Szafer, Ochrona przyrodniczego środowiska czło‐
wieka, Warszawa 1976, s. 13 i n.), poczynając od pobudek religijnych
(np. święte drzewa), przez względy o charakterze gospodarczym (ochro‐
na niektórych gatunków zwierząt), a na bezpieczeństwie państwa koń‐
cząc (np. utrzymywanie przez pierwszych Piastów nienaruszonych
puszcz na granicach zachodnich).

Polska ma w tym zakresie poważne osiągnięcia, a liczba regulacji praw‐
nych wpływających na ochronę środowiska jest imponująca. Już Bole‐
sław Chrobry zajmował się tą dziedziną, obejmując ochroną bobry. Na‐
stępne rozwiązania ograniczające korzystanie z poszczególnych elemen‐
tów przyrody znalazły się w statutach wareckich Władysława Jagiełły
z 1423 r., w których objęto ochroną dziki, łosie i jelenie (szerzej J. Boć,
K. Nowacki, E. Samborska-Boć, Ochrona środowiska, Wrocław 2002,
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s. 16). Innym przykładem tego typu regulacji mogą być statuty litewskie
Zygmunta I Starego z 1525 r., wprowadzające ochronę żubra w Puszczy
Białowieskiej (W. Radecki, Zarys dziejów prawnej ochrony przyrody
i środowiska w Polsce, Kraków 1990, s. 45). Z punktu widzenia ochrony
środowiska nie ma większego znaczenia fakt, że rozwiązania te były
wprowadzane z przyczyn typowo merkantylnych i miały zagwarantować
większe korzyści materialne dla tego, kto wprowadzał ograniczenia
w korzystaniu ze środowiska. Istotny był bowiem ich efekt finalny,
tj. zapewnienie przetrwania do dziś wielu cennych gatunków roślin
i zwierząt. Dlatego też mówiąc o początkach ochrony środowiska na
ziemiach polskich, nie można zapominać również o takich rozwiąza‐
niach.

Upadek państwowości nie przerwał rozwoju polskiej myśli dotyczącej
ochrony środowiska. Wzrost liczby problemów związanych z rozwojem
cywilizacyjnym spowodował, że spojrzenie na tę problematykę stało się
nawet szersze i bardziej racjonalne. Najlepszym dowodem jest ustawa
z 19.07.1869 r. dotycząca zakazu łapania, wytępiania i sprzedawania
zwierząt alpejskich właściwych Tatrom – świstaka i dzikich kóz – obo‐
wiązująca w Królestwie Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Kra‐
kowskim („Dziennik Ustaw i Rozporządzeń dla Królestwa Galicji i Lo‐
domerii z Wielkim Księstwem Krakowskim”, Rok 1869, cz. XI, Nr 26),
która była aktem pionierskim w skali europejskiej.

Polska myśl ochrony środowiska szczególnie zaczęła się rozwijać po
odzyskaniu niepodległości. W tym okresie wyróżnia się trzy zasadnicze
kierunki w ochronie: konserwatorski, biocenotyczny i planistyczny
(A. Wodziczko, Na straży przyrody. Wiadomości i wskazania z dziedziny
ochrony przyrody, Kraków 1948, s. 5).

Pierwszy objawiał się troską o zachowanie resztek pierwotnej przyrody,
którą starano się ratować ze względu na jej naukowe wartości.

Drugi wskazywał, że istotne są powiązania między składnikami świata
roślinnego. Praktyczna ochrona środowiska z tego punktu widzenia
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przejawiała się przede wszystkim w działalności gospodarczo-ochron‐
nej. Zmiana metod prowadzenia działalności gospodarczej na przyjaź‐
niejsze przyrodzie miała prowadzić do zachowania zróżnicowania śro‐
dowiska.

Trzeci kierunek stawiał sobie początkowo za zadanie ochronę krajobra‐
zu przed jego pustynnieniem, a na dalszych etapach – również planową
gospodarkę innymi elementami środowiska.

W te kierunki działań wkomponowują się akty prawne wydane po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości:
1) ustawa z 23.03.1922 r. o uzdrowiskach (Dz.U. Nr 31, poz. 254 ze zm.);
2) ustawa wodna z 19.09.1922 r. (Dz.U. z 1928 r. Nr 62, poz. 574 ze zm.);
3) rozporządzenie Prezydenta RP z 22.08.1927 r. o zwalczaniu zaraźli‐

wych chorób zwierzęcych (Dz.U. Nr 77, poz. 673 ze zm.);
4) rozporządzenie Prezydenta RP z 22.03.1928 r. o ochronie zwierząt

(Dz.U. z 1932 r. Nr 42, poz. 417 ze zm.);
5) ustawa z 10.03.1934 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 31, poz. 274).

Kolejny etap rozwoju polskiego prawa ochrony środowiska przypada na
okres po zakończeniu II wojny światowej. Uchwalone zostały wówczas
ustawy:
1) z 21.05.1963 r. o substancjach trujących (Dz.U. Nr 22, poz. 116

ze zm.);
2) z 21.04.1966 r. o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanie‐

czyszczeniem (Dz.U. Nr 14, poz. 87);
3) z 26.10.1971 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekulty‐

wacji gruntów (Dz.U. Nr 27, poz. 249).

Zwieńczeniem tego okresu kształtowania się polskiego prawa ochrony
środowiska było wejście w życie ustawy z 31.01.1980 r. o ochronie
i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 ze zm.), która
była pierwszą próbą kompleksowego uregulowania problematyki doty‐
czącej ochrony środowiska w polskim systemie prawnym. Ponieważ
jednak ochrona środowiska jest bardzo dynamiczną dziedziną, to rów‐
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nież rozwiązania prawne w tym zakresie przechodziły poważną ewolu‐
cję. W obecnym stanie prawnym jej rezultatem jest ustawa
z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799
ze zm.).

II. Miejsce ustawy – Prawo ochrony środowiska
w polskim systemie ochrony środowiska

Mimo że komentowana ustawa nie stanowi kompleksowej regulacji
prawnej, jej rola w polskim systemie prawa jest ogromna (R. Paczuski,
Najnowsze zmiany w polskim prawie ochrony środowiska, OŚP 2001/3,
s. 6). Zawiera ona prawie wszystkie zasady ogólne rządzące prawem
ochrony środowiska jako dziedziną nauki (pewne wyjątki w tym zakresie
wprowadziła ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środo‐
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o czym będzie mowa
w dalszej części rozważań) oraz definicje i podstawowe pojęcia, które są
wspólne dla wszystkich aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska.
Niektóre zagadnienia szczegółowe ustawa reguluje natomiast w sposób
wyczerpujący. Dlatego, ustalając relacje pomiędzy rozwiązaniami w niej
zawartymi a tymi wynikającymi z innych aktów materialnoprawnych,
należy zacząć od postanowień art. 1 p.o.ś., który określa zakres przed‐
miotowy tej regulacji. Wynika z niego, że ustawa zawiera wiele rozwiązań
wspólnych dla całej dziedziny prawa ochrony środowiska. Z tego po‐
wodu wskazane jest, aby interpretacja rozwiązań zawartych w szczegó‐
łowych aktach prawnych uwzględniała postanowienia komentowanej
ustawy.

III. Wpływ międzynarodowego prawa ochrony
środowiska oraz prawa Unii Europejskiej

Rozwiązania ustawy – Prawo ochrony środowiska nie mogą funkcjono‐
wać i być interpretowane w oderwaniu od systemu ochrony środowiska
jako całości. Polskie rozwiązania prawne w zakresie ochrony środowiska
mogą być definiowane postanowieniami prawa międzynarodowego lub
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prawa Unii Europejskiej bądź nawet przez nie zastępowane. Zgodnie
bowiem z postanowieniami art. 91 ust. 1 Konstytucji RP ratyfikowana
umowa międzynarodowa po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw stanowi
część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana,
chyba że jej bezpośrednie stosowanie jest uzależnione od wydania usta‐
wy. Ponadto zgodnie z regułami określonymi w art. 91 ust. 2 Konstytu‐
cji RP umowy międzynarodowe ratyfikowane za zgodą parlamentu mają
prymat nad ustawą, jeżeli postanowień ustawy nie można pogodzić z po‐
stanowieniami umowy międzynarodowej.

Na mocy tej reguły w polskim systemie prawnym funkcjonuje np. Kon‐
wencja sporządzona w Aarhus 25.06.1998 r. o dostępie do informacji,
udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do spra‐
wiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz.U. z 2003 r. Nr 78,
poz. 706) oraz Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa
kulturowego i naturalnego, przyjęta w Paryżu 16.11.1972 r. przez Kon‐
ferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wycho‐
wania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji (Dz.U. z 1976 r. Nr 32,
poz. 190, zał.).

Odmiennie przedstawia się sytuacja w przypadku źródeł prawa Unii
Europejskiej. W dniu 16.04.2004 r. Rzeczpospolita Polska podpisała
Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Fede‐
ralną Niemiec, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią,
Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Ni‐
derlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Fin‐
landii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Bry‐
tanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej)
a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Repu‐
bliką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką
Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii i Republiką Słowac‐
ką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej,
Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Re‐
publiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Repu‐
bliki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 90,
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poz. 864, zał.), zwany traktatem akcesyjnym. Zgodnie z postanowienia‐
mi art. 2 aktu dotyczącego warunków przystąpienia państwa członkow‐
skie są związane postanowieniami traktatów założycielskich i aktów
przyjętych przez instytucje Wspólnot i Europejski Bank Centralny przed
dniem przystąpienia. W związku z tym Polskę jako państwo członkow‐
skie wiążą zarówno akty prawa pierwotnego, jak i akty prawa wtórnego.

Do aktów prawa pierwotnego należy zaliczyć m.in.:
1) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowa‐

na: Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47);
2) Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

(wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C 203 z 2016 r., s. 1), zawarty
w Rzymie 25.03.1957 r.;

3) Akt końcowy Konferencji międzyrządowej w sprawie wspólnego
rynku i Euratomu; deklaracje wspólne, deklaracje intencji, deklaracje
rządów w różnych sprawach; akt przyjęty w Rzymie 25.03.1957 r.
(Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/1);

4) Traktat o Unii Europejskiej zawarty w Maastricht 7.02.1992 r. (wer‐
sja skonsolidowana: Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 13);

5) Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty
ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi
akty z 26.02.2001 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/32).

Aktami prawa wtórnego będą natomiast wszystkie akty przyjmowane na
podstawie prawa pierwotnego. Zgodnie z postanowieniami art. 288
TFUE można wśród nich wyróżnić normy o charakterze wiążącym
i normy o charakterze niewiążącym.

Do pierwszej kategorii należy zaliczyć:
1) rozporządzenia mające, zgodnie z art. 288 TFUE, bezpośrednie za‐

stosowanie w państwach członkowskich bez konieczności wprowa‐
dzania do systemu prawa krajowego;

2) dyrektywy wydawane na podstawie art. 288 TFUE, skierowane do
państw członkowskich, ale wymagające od nich wyboru formy i me‐
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tody wprowadzenia zawartych w nich rozwiązań do prawa krajowe‐
go;

3) decyzje wydawane zgodnie z art. 288 TFUE, będące bezpośrednim
nakazem, z konkretnie określonym adresatem.

Natomiast mówiąc o szeroko rozumianych źródłach prawa unijnego,
należy pamiętać również o niemających wiążącego charakteru zalece‐
niach i opiniach.

Z perspektywy ochrony środowiska najważniejszą rolę odgrywają:
1) dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z 27.06.2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i pro‐
gramów na środowisko (Dz.Urz. WE L 197, s. 30; Dz.Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, s. 157);

2) dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 26.05.2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do
sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowi‐
ska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i do‐
stępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG
i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 156, s. 17; Dz.Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 7, s. 466);

3) dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 21.05.2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza
dla Europy (Dz.Urz. UE L 152, s. 1);

4) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009
z 23.04.2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Eu‐
ropejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Dz.Urz. UE
L 126, s. 13);

5) dyrektywa 2012/18/UE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 4.07.2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami
związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następ‐
nie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz.Urz. UE L 197, s. 1).
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USTAWA
z 27.04.2001 r.

Prawo ochrony środowiska1

(Dz.U. z 2018 r. poz. 799; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1356, poz. 1479, poz. 1564, poz. 1590,
poz. 1592, poz. 1648, poz. 1722, poz. 2161; z 2019 r. poz. 42, poz. 412, poz. 452)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw
Unii Europejskiej:
1) dyrektywy Rady 87/217/EWG z 19.03.1987 r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia
środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu (Dz.Urz. WE L 85, s. 40,
ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, s. 269);
2) dyrektywy Rady 91/692/EWG z 23.12.1991 r. normalizującej i racjonalizującej spra‐
wozdania w sprawie wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska
(Dz.Urz. WE L 377, s. 48, ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2,
s. 10);
3) dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory (Dz.Urz. WE L 206, s. 7, ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 15, t. 2, s. 102);
4) dyrektywy Rady 96/59/WE z 16.09.1996 r. w sprawie unieszkodliwiania polichloro‐
wanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (Dz.Urz. WE L 243, s. 31, ze zm.;
Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, s. 75);
5) (uchylony);
6) dyrektywy 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.12.1999 r. odnoszącej
się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w od‐
niesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi (Dz.Urz. WE L 12 z 2000 r., s. 16,
ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, s. 3);
7) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z 18.09.2000 r. w sprawie
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.Urz. WE L 269, s. 34, ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, s. 224);

47



Ustawa  z 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska

8) dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.06.2002 r. odnoszącej
się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.Urz. WE L 189, s. 12,
ze zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, s. 101);
9) dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.2004 r. w sprawie
arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w ota‐
czającym powietrzu (Dz.Urz. UE L 23 z 2005 r., s. 3, ze zm.);
10) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 21.05.2008 r. w sprawie
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz.Urz. UE L 152, s. 1);
11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z 17.06.2008 r. ustanawia‐
jącej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa
ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.Urz. UE L 164, s. 19);
12) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19.11.2008 r. w sprawie
odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.Urz. UE L 312, s. 3);
13) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 30.11.2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa (Dz.Urz. UE L 20 z 2010 r., s. 7, ze zm.);
14) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24.11.2010 r. w sprawie
emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
(Dz.Urz. UE L 334, s. 17);
15) częściowo dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23.04.2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w na‐
stępstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz. UE L 140, s. 16,
ze zm.);
16) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z 4.07.2012 r. w sprawie
kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi,
zmieniającej, a następnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz.Urz. UE L 197, s. 1).
Niniejsza ustawa służy stosowaniu:
1) rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.01.2006 r.
w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 33, s. 1 oraz
Dz.Urz. UE L 188 z 2009 r., s. 14, ze zm.);
2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 z 20.11.2013 r.
w sprawie recyklingu statków oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1013/2006
i dyrektywę 2009/16/WE (Dz.Urz. UE L 330, s. 1).
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TYTUŁ I

Przepisy ogólne

DZIAŁ I

Zakres obowiązywania ustawy

Art. 1.  [Zakres przedmiotowy ustawy]

Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania
z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego roz‐
woju, a w szczególności:

1) zasady ustalania:
a) warunków ochrony zasobów środowiska,
b) warunków wprowadzania substancji lub energii do śro‐

dowiska,
c) kosztów korzystania ze środowiska;

2–3) (uchylone);
4) obowiązki organów administracji;
5) odpowiedzialność i sankcje.
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Art. 1 Tytuł I. Przepisy ogólne

1. Przepis ten nie ma charakteru merytorycznego, a jedynie informuje
o treści ustawy (podobnie M. Górski [w:] M. Bar [i in.], Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. J. Jend‐
rośka, Wrocław 2001, s. 30). W związku z tym nie przyznaje nikomu
żadnych uprawnień ani nie nakłada żadnych obowiązków. Odgrywa
jednak znaczną rolę, określono w nim bowiem w sposób pośredni zakres
przedmiotowy obowiązywania Prawa ochrony środowiska – ustawo‐
dawca wskazuje, jakie rodzaje zagadnień zostaną dzięki niemu unor‐
mowane. Można więc stwierdzić, że w tych wszystkich przypadkach będą
miały zastosowanie jego rozwiązania. Stanowisko to wydaje się bardzo
istotne ze względu na szczególny charakter komentowanej ustawy w pol‐
skim systemie prawa ochrony środowiska, ponieważ spełnia ona rolę sui
generis ustawy zasadniczej tej dziedziny prawa. Dlatego też z tego punktu
widzenia uchylenie art. 1 pkt 2 i 3 p.o.ś. przez art. 144 pkt 1 u.u.i.ś. z dniem
15.11.2008 r. należy uznać za przejaw nadmiernego formalizmu. Wyłą‐
czenie bowiem udostępniania informacji o stanie i ochronie środowiska,
udziału społeczeństwa oraz ocen oddziaływania na środowisko z zakresu
przedmiotowego regulacji ustawy nie wywołuje efektu w postaci braku
konieczności uwzględniania w tym zakresie rozwiązań wynikających
z ustawy (np. zasad ogólnych czy podstawowych pojęć). Zmiana posta‐
nowień art. 1 może natomiast przynieść ten negatywny efekt, że osoby
dokonujące interpretacji postanowień przepisów prawa stanowiących
np. podstawę przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko mo‐
gą pominąć reguły wynikające z ustawy, w efekcie czego przeprowadzo‐
ny proces wykładni może być wadliwy. W związku z tym wskazywanie
zakresu przedmiotowego zastosowania ustawy przez określenie dziedzin
prawa ochrony środowiska, w stosunku do których znajduje ono zasto‐
sowanie, nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem i w przyszłości nale‐
żałoby od niego odstąpić na rzecz rozwiązań jednoznacznie wskazują‐
cych konieczność uwzględnienia postanowień ustawy we wszystkich
aktach stanowiących prawną podstawę ochrony środowiska.

2. Na taką konieczność wskazuje również fakt, że już w obecnej chwili ka‐
talog przypadków, w których znajduje zastosowanie ustawa, ma cha‐
rakter otwarty, o czym świadczy posłużenie się przez ustawodawcę
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Dział I. Zakres obowiązywania ustawy Art. 1

w art. 1 sformułowaniem „w szczególności”. Dlatego zasadniczego zna‐
czenia nabiera w tym kontekście zakres przedmiotowy terminu „ochro‐
na środowiska”. Pozwala on określić sytuacje, w których powinny być
uwzględniane wymagania ochrony środowiska, oraz ustalić zakres
przedmiotowy tych aktów prawnych, które mają być zaliczone do sze‐
roko rozumianej ochrony środowiska. Omawiane pojęcie należy do ję‐
zyka prawnego i jest definiowane w art. 3 pkt 13 p.o.ś., w związku z czym
nie wymaga przybliżenia. Istotne jest natomiast dokładne określenie za‐
kresu przepisów dotyczących ochrony środowiska, przy interpretacji
których powinny być wzięte pod uwagę dyrektywy zawarte w ustawie.

W teorii prawa ochrony środowiska za przepisy z tego zakresu uznaje się:
1) postanowienia Konstytucji RP w zakresie ochrony środowiska;
2) przepisy kompleksowej regulacji prawnej ochrony środowiska,

w tym przepisy Unii Europejskiej;
3) przepisy umów międzynarodowych, których głównym przedmio‐

tem jest ochrona środowiska;
4) przepisy szczególne, o których informują normy odsyłające;
5) przepisy szczególne określające wymagania ochrony środowiska

w ustawach lub aktach wykonawczych do tych ustaw, których głów‐
nym przedmiotem nie jest ochrona środowiska;

6) normy techniczne;
7) akty prawa miejscowego odnoszące się do ochrony środowiska

(R. Paczuski, Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2000, s. 115).

Z powyższego zestawienia wynika, że katalog przepisów, przy interpre‐
tacji których powinny być brane pod uwagę wymagania wynikające
z konieczności ochrony środowiska, jest obszerniejszy niż prima facie
mogłoby się wydawać i nie ogranicza się tylko do dziedzin wymienio‐
nych w omawianym przepisie.

3. Mówiąc o postanowieniach art. 1 komentowanej ustawy, należy również
zwrócić uwagę na zawarte w nich odesłanie do wynikającej z art. 5 Kon‐
stytucji RP zasady zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którym: „Rzecz‐
pospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego tery‐
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Krzysztof Gruszecki – od ponad 25 lat zajmuje się problematyką stosowania przepisów 
z szeroko rozumianej ochrony środowiska; przez ponad 8 lat był etatowym członkiem 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy oraz radcą prawnym specja-
lizującym się w sprawach z tematyki ochrony środowiska; przez prawie 6 lat piastował 
stanowisko sędziego WSA w Gdańsku, a następnie w Bydgoszczy; obecnie jest radcą 
prawnym zajmującym się sprawami z zakresu ochrony środowiska oraz postępowania 
administracyjnego; autor wielu komentarzy, monografi i, glos oraz artykułów naukowych 
poświęconych problematyce ochrony środowiska.

W publikacji omówiono zasady ogólne oraz defi nicje i podstawowe pojęcia rządzące 
prawem ochrony środowiska jako dziedziną nauki. Z tego powodu wskazane jest, aby 
interpretacja rozwiązań zawartych w szczegółowych aktach prawnych uwzględniała 
postanowienia komentowanej ustawy.
Ponadto w książce przedstawiono rozwiązania o charakterze kompleksowym, np.:
–  pozwolenie na korzystanie ze środowiska,
–  przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
–  opłaty za korzystanie ze środowiska,
–  kary pieniężne.
Wskazano również, w jaki sposób powinny być one interpretowane w praktyce. Szczególną 
uwagę poświęcono zagadnieniom, których stosowanie powoduje największe problemy.
W piątym wydaniu komentarza uwzględniono m.in. zmiany:
–  regulujące problematykę spalania paliw;
–  doprecyzowujące rozwiązania antysmogowe;
–  normujące funkcjonowanie spółki Polskie Domy Drewniane SA;
–  regulujące funkcjonowanie Funduszy Ochrony Środowiska.
Książka jest przeznaczona w szczególności dla pracowników organów administracji 
rozstrzygających sprawy z zakresu ochrony środowiska, sędziów sądów administracyj-
nych, podmiotów korzystających ze środowiska, przedstawicieli pozostałych zawodów 
prawniczych oraz organizacji ekologicznych.




