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 KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO 

- Wybrane zagadnienia - 



Zakres obowiązywania KPA 

 

 
I. postępowanie przed organami administracji publicznej (pojęcie 

szerokie) 

II. w sprawach indywidualnych  

III. należących do właściwości tych organów 

IV. rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej  

 



Procedury w administracji publicznej 

    ≠ 

Procedura administracyjna 

     ≠ 

Postępowanie administracyjne 

 



Pojęcie i miejsce procedury administracyjnej w systemie norm 
prawa administracyjnego 

Normy prawa administracyjnego 

 

Normy materialne normy ustrojowe Normy 
postępowania 



Postępowanie administracyjne ogólne 
 

Stanowi ono trzon Kpa. Zakres stosowania przepisów postępowania ogólnego 
normuje art. 1 pkt 1 i 2 

Obejmuje ono następujące elementy: 

I. postępowanie przed organami administracji publicznej (pojęcie 
szerokie) 

II. w sprawach indywidualnych  

III. należących do właściwości tych organów 

IV. rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej  

  



Ostateczność a prawomocność decyzji 
 
– Decyzja ostateczna – nie przysługuje od niej odwołanie lub wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy  w administracyjnym toku instancji 
– Decyzja prawomocna – nie można na nią składać skargi do sądu 

administracyjnego  
Każda decyzja prawomocna jest ostateczną ale nie każda ostateczna jest 

prawomocną  

„prawomocna decyzja administracyjna oznacza ostateczną decyzję 
administracyjną, na którą skarga do sądu została prawomocnie oddalona, 
albo co do której bezskutecznie upłynął termin do jej zaskarżenia do sądu”  

(projekt ustawy –Przepisy ogólne prawa administracyjnego) 

 



Rodzaje decyzji ostatecznych 

Wydane w II 
instancji 

Wydane przez organ I instancji  
(po upływie 14dniowego 

terminu na wniesienie 
odwołania lub wniosku o 

ponowne rozparzenie sprawy) 

Wydana przez organ I instancji na 
mocy przepisów szczególnych  

(np. w ustawie szkodowej – 
decyzja ustalająca odszkodowanie 
dla władającego jest ostat. 

NIEAKTUALNE: Wydane w I instancji przez ministra i SKO 

Zmiana, z dniem 11 kwietnia 2011 r., brzmienia art. 16 w ten sposób, że: "Decyzje, od których nie 
służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są 
ostateczne", przesądziła o tym, iż decyzje, od których służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
nie są decyzjami ostatecznymi, co potwierdza tym samym "odwoławczy" charakter tego wniosku  



Zasady ogólne postępowania administracyjnego 

 
 Wyrok NSA z dnia 4 czerwca 1982 r., I SA 258/82, ONSA 1982 , poz. 54 
• Zasady ogólne postępowania administracyjnego są integralną częścią 

przepisów regulujących procedurę administracyjną i są dla organów 
administracji wiążące na równi z innymi przepisami tej procedury 

 
 Wyrok NSA z dnia 4 grudnia 1989 r., S/Wr 879/7, niepublikowany 
• Strona nie ma obowiązku czynnego udziału w postępowaniu 

administracyjnym, lecz nie może wywodzić korzystnych skutków z faktu 
własnowolnego poniechania tej możliwości, o ile rozstrzygnięcie będzie 
sprzeczne z jej oczekiwaniami 

 



• Prawdy obiektywnej – art. 7 – obowiązek podjęcia przez organ wszelkich działań 
niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego,  
– przeciwieństwem – zasada prawdy formalnej – organ prowadzący postępowanie 

ograniczałby się wówczas jedynie do badania określonych faktów, np. faktów 
spornych lub tych na które powołuje się strona – rozwinięta w rozdziale 
„dowody” 

– Nowe brzmienie art. 7 w nowelizacji  
„Art. 7. W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży 

praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności 
niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia 
sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.”;  

– W uzasadnieniu tej zmiany zwraca się uwagę na konieczność aktywizacji strony 
w zbieraniu materiału dowodowego sprawy; ciężar dowodu obciąża nie tylko 
organ administracji 

– Całkowicie bierna w toku postępowania wyjaśniającego strona nie będzie mogła 
skutecznie stawiać organowi administracji zarzutu nieprzeprowadzenia 
konkretnego dowodu, skoro sama z żadnym wnioskiem dowodowym w tej 
sprawie nie występowała. (Chrościelewski W. ZNSA.2011.4.9) 

 



• Praworządności (legalności) – art. 6 - decyzja może mieć podstawę wyłącznie w 
przepisie prawa powszechnie obowiązującego; organ kieruje całym 
postępowaniem i dba, aby prawo było przestrzegane(podstawa normatywna i 
podstawa proceduralna) (realizują ją przede wszystkim art. 107 i 156 

• Uwzględniania interesu społecznego i interesu obywateli – art. 7 in fine – gdy 
przepis przewiduje uznanie administracyjne, organ ma obowiązek załatwić sprawę 
zgodnie z interesem strony, o ile nie koliduje z interesem społecznym oraz  z 
przyznanymi organowi kompetencjami (w wielu przypadkach zaspokajanie 
słusznym interesów obywateli może leżeć w interesie społecznym)  

• Pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa – art. 8 – postępowanie 
należy prowadzić w takie sposób aby pogłębić świadomość i kulturę prawną 
obywateli; nowe brzmienie art.. 8 w nowelizacji: 

 „Art. 8. Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący 
zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.”;    

 



• Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu – art. 10 – jest uprawnieniem, a 
nie obowiązkiem strony, zabezpieczona sankcją wznowienia postępowania 

  

 "Zawarte w treści art. 10 § 1 k.p.a. sformułowanie "przed wydaniem decyzji" 
jednoznacznie wskazuje, że chodzi tu o ten moment postępowania, w którym 
organ administracji publicznej, po zakończeniu postępowania dowodowego, 
przechodzi do fazy podjęcia rozstrzygnięcia. Dotyczy to zarówno postępowania 
przed organem pierwszej, jak i drugiej instancji. Możliwość wypowiedzenia się 
przed wydaniem decyzji jest więc dla strony niejako ostatnią szansą na 
przedstawienie i uzasadnienie swojego stanowiska. Natomiast wyznaczenie stronie 
terminu na wypowiedzenie się jest uzasadnione koniecznością określenia czasu, w 
jakim organ administracji publicznej oczekiwać powinien na jej stanowisko w 
sprawie. To, czy strona skorzysta z przysługującego jej prawa, pozostawiono 
wyłącznie jej uznaniu" (wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2007 r., V 
SA/Wa 1991/07, LEX nr 484910). 

 



 Pozycja procesowa podmiotów na prawach strony nie jest tożsama z pozycją strony, gdyż nie 

występują one w postępowaniu we własnym interesie prawnym i w celu jego ochrony, lecz ich 

udział w postępowaniu jest konsekwencją działania w interesie innego podmiotu (będącego 

stroną postępowania). Udział uczestników na prawach strony w postępowaniu 

administracyjnym ma miejsce niejako "obok" i "niezależnie" od udziału strony. Podmioty te 

uczestniczą w postępowaniu ze względu na potrzebę ochrony pewnych wartości ogólnych o 

wymiarze ponadjednostkowym, społecznym, nie zaś indywidualnym. Nie ulega wątpliwości, że 

są one zainteresowane wynikiem postępowania (tj. uzyskaniem decyzji określonej treści), 

jednak nie są materialnie związane ze sprawą administracyjną będącą przedmiotem 

postępowania. […] 

• Organizacja społeczna nie może powoływać się na to, iż przed wydaniem przez organ 

orzekający postanowienia w sprawie dopuszczenia jej do udziału, ma do niej zastosowanie 

zasada określona w art. 10 k.p.a., wymagająca od organu zapewnienia stronie czynnego 

udziału w każdym stadium postępowania. Jeżeli zatem były podejmowane jakiekolwiek 

czynności procesowe przed dniem wydania postanowienia o dopuszczeniu organizacji 

społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym w danej sprawie, nie może ona 

zarzucać naruszenia jej prawa i związanych z tym skutków, w tym żądać powtórzenia tych 

czynności.(Kaszubowski Krzysztof, Skóra Agnieszka, Przegląd orzecznictwa wojewódzkich 

sądów administracyjnych i NSA w zakresie administracyjnego postępowania orzekającego za 

rok 2005, GSP-Prz.Orz.2007.1.11 

• ) 



•  Zasada udziału strony w postępowaniu dotyczy nie tylko postępowania 
przed organem pierwszej instancji, ale także postępowania odwoławczego i 
postępowań nadzwyczajnych. 

•  Zarzut naruszenia przepisu art. 10 § 1 przez niezawiadomienie strony o 
zebraniu materiału dowodowego i możliwości składania wniosków może 
odnieść skutek wówczas, gdy stawiająca go strona wykaże, że zarzucane 
uchybienie uniemożliwiło jej dokonanie konkretnych czynności procesowych 
(wyrok NSA z dnia 18 maja 2006 r., II OSK 831/05, ONSA WSA 2006, nr 6, poz. 
157; OSP 2007, z. 3, poz. 26). 

•  Ani z art. 10 k.p.a., ani też z innych przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego nie wynika uprawnienie strony do zapoznania się z 
projektem decyzji (Lewandowski t. Glosa do wyroku WSA z dnia 23 
października 2009 r., IV SA/Wa 735/09. Teza nr 5 134647/5) 

 

 

 



•Zasada szybkości – art. 12 – terminy załatwiania spraw 

 „Art. 12 § 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie 
wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami 
prowadzącymi do jej załatwienia.  
§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, 
powinny być załatwione niezwłocznie.” 

 Niezasadne powstrzymywanie się przez organ od wydania decyzji lub 
uchylanie się od rozstrzygnięcia sprawy narusza art. 12 § 1. Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z dnia 11 kwietnia 1985 r., SA/Wr 90/85, POP 1996, 
z. 2, poz. 39, stwierdził, że "organ odwoławczy, który mimo przeprowadzenia 
rozprawy administracyjnej i dysponowania wiedzą o stanie faktycznym uchyla 
się od rozstrzygnięcia sprawy co do istoty zgodnie z art. 138 § 1 i przekazuje 
sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji (art. 138 § 2) 
dopuszcza się również obrazy art. 12 § 1". 
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• Zasada dwuinstancyjności – art. 15 –stronie musi przysługiwać środek 
prawny przeciwko decyzji wydanej w I instancji  

  - Kpa przewiduje modyfikację ogólnej reguły, iż na decyzję przysługuje 
odwołanie w przypadku decyzji wydawanych przez ministra i sko, w 
stosunku do których nie przysługuje odwołanie ale wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, stosuje się do niego odpowiednio przepisy o 
odwołaniu; de facto sprawa rozpatrywana jest przez tą samą instancję, ten 
sam organ, mamy tu do czynienia z dwuinstancyjnością w sensie 
materialnym (sprawa jest jeszcze raz merytorycznie badana) ale nie w 
sensie formalnym (ten sam organ) 

 - coraz częściej ustawy szczegółowe przewidują, że decyzje I instancji są 
ostateczne np. ustawa szkodowa  art. 18 

 



• Zasada trwałości decyzji administracyjnej – art. 16 - Wymaga tego 
stabilizacja porządku prawnego. Dzięki temu strony mogą polegać na 
rozstrzygnięciu organów państwa, a organy są zabezpieczone przed 
wielokrotnym rozpatrywaniem tych samych spraw. W postępowaniu 
sądowym mówi się o powadze rzeczy osądzonej – res iudicata. W 
postępowaniu administracyjnym decyzje są środkami osiągnięcia 
określonych celów gospodarczych czy politycznych przez państwo i 
zmiana sytuacji faktycznej może pociągać za sobą potrzebę zmiany 
decyzji. Regułą jest więc art. 16 ale w dalszej części Kpa przewidziano 
wyjątki tj: 

  - Uchylenie decyzji   - Zmiana decyzji 
  - Stwierdzenie nieważności decyzji - Wygaśnięcie decyzji 

 



Wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu 
1. moc ustawy – art. 24 §1 
2. Przez bezpośredniego przełożonego 

1. Z urzędu 
2. Na żądanie strony 
3. Na żądanie pracownika  
 
Kpa nie wskazuje formy tego wyłączenia. 
Wyrok NSA z dnia 2 maja 2009 r. SA/Po 1555/89, ONSA, nr 2-3, poz. 44  
„Wyłączenie pracownika lub odmowa jego wyłączenia od udziału w postępowaniu 

administracyjnym na podstawie art. 24 par. 3 Kpa powinny nastąpić w formie 
postanowienia 

Uprawdopodobnienie – środek zastępczy wobec dowodu  znaczeniu ścisłym, który 
daje wiarygodność ale nie daje pewności twierdzenia o fakcie; musi być 
wyraźnie dopuszczony ustawą 

 



Wyłączenie pracownika z mocy ustawy 
 
Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w 

postępowaniu w sprawie:  
 1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku 

prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,  
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,  
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem 
jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób 
wymienionych w pkt 2 i 3,  
5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,  
6) w której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie 
dyscyplinarne lub karne,  
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku 
nadrzędności służbowej.  

 Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po 
ustaniu małżeństwa przysposobienia, opieki lub kurateli 



• Przy ponownym rozpatrzeniu sprawy urzędnik uczestniczący w wydawaniu zaskarżonej 
przez stronę decyzji podlega wyłączeniu. (WSA w Warszawie z 21 lutego 2012 r. II 
SA/Wa 2252/11) 

• Poprzez "udział w wydaniu zaskarżonej decyzji" w niższej instancji należy rozumieć nie 
tylko wydanie (podpisanie) decyzji przez pracownika, lecz także podejmowanie 
czynności procesowych mających lub mogących mieć wpływ na wynik (rozstrzygnięcie) 
sprawy, takich jak odbieranie wyjaśnień od strony (WSA w Rzeszowie z 21 sierpnia 2011 
r. I SA/Rz 365/11) 

• Poprzez "udział w wydaniu zaskarżonej decyzji" w niższej instancji należy rozumieć nie 
tylko wydanie (podpisanie) decyzji przez pracownika, lecz także podejmowanie 
czynności procesowych mających lub mogących mieć wpływ na wynik (rozstrzygnięcie) 
sprawy, takich jak opracowanie i opiniowanie wniosku strony. (WSA w Rzeszowie z 21 
sierpnia 2011 r. I SA/Rz 424/11 ) 

• Osobą, której nie dotyczy zakaz ponownego rozpatrzenia sprawy przez tę samą osobę 
jest wyłącznie piastun funkcji ministra w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 4 k.p.a. w 
postępowaniu, o jakim mowa w art. 127 § 3 k.p.a. (WSA w Warszawie z 2 czerwca 2011 
r., IV SA/Wa 645/11) 



Wyłączenie organu 
 

• Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy 
dotyczącej interesów majątkowych:  
 
1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach 
powinowata, pokrewieństwa, opieki lub kurateli (art. 25 par. 1 pkt 1) 
 

• 2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego 
stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach powinowata, 
pokrewieństwa, opieki lub kurateli (art. 25 par. 1 pkt 2) 

 



Skutki wyłączenia 

1. Pracownika 

1. Pracownik wyłączony powinien podejmować tylko czynności nie 
cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron 

2. Bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do prowadzenia 
sprawy 

2. Gdy wyłączono tylu pracowników, iż skutkiem jest niezdolność 
organu do załatwienia sprawy 

3. organu 

 

Sprawę załatwia 

Organ wyższego stopnia nad organem 
załatwiającym sprawę –  

w okolicznościach przewidzianych  
art. 25 par. 1 pkt 1 

Organ wyższego stopnia nad organem, w którym 
osoba zajmuje stanowisko kierownicze - w 
okolicznościach przewidzianych  art. 25 par. 1 pkt 2 



Strony postępowania administracyjnego 
 

• KAŻDY czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo 
kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek  

• Stronami mogą być (tzn., iż posiadają podmiotowość administracyjnoprawną): 
• Osoby fizyczne, 
• osoby prawne,  
• a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i 

organizacje społeczne - również jednostki nie posiadające osobowości 
prawnej 

• Podmioty gospodarze (spółki cywilne, jawne) gdy przewidują to 
przepisy szczególne 



Interes prawny 

 
• Wyrok WSA w Warszawie z 14 stycznia 2011 r. (IV SA/Wa 2044/10) 
•  Elementem kwalifikującym dany podmiot jako stronę w postępowaniu 

administracyjnym jest interes prawny lub obowiązek. Oznacza to, że nie 
wystarczy wnieść podania we własnej sprawie, aby uruchomić postępowanie 
administracyjne, lub być przekonanym o swoim statusie strony i żądać udziału 
w postępowaniu już prowadzonym, aby stać się stroną postępowania. Innymi 
słowy o charakterze strony nie może decydować jedynie jej wola. Pojęcie 
"interesu prawnego" nie zostało ustawowo zdefiniowane, jednakże 
wielokrotnie było przedmiotem rozważań zarówno w doktrynie, jak i w 
orzecznictwie sądownictwa administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z 24 listopada 2004r. (sygn. akt OSK 919/04, publ. ONSAiWSA 
2005/5/92)  

 



 Interes prawny 
 

 Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 listopada 2004r. (sygn. akt OSK 
919/04, publ. ONSAiWSA 2005/5/92 i Sygn. akt IV SA/Wa 2044/10 Lex 156685) 
uznał, że "istotę interesu prawnego należy upatrywać w jego związku z 
konkretną normą prawa, na podstawie której określony podmiot, w 
określonym stanie faktycznym, może domagać się konkretyzacji jego 
uprawnień lub obowiązków, bądź żądać przeprowadzenia kontroli określonego 
aktu lub czynności w celu ochrony jego praw lub obowiązków przed 
naruszeniami dokonanymi tym aktem i doprowadzenia tego aktu do stanu 
zgodnego z prawem". Stwierdzenie istnienia interesu prawnego sprowadza 
się zatem do ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między 
obowiązującą normą, a sytuacją prawną konkretnego podmiotu, polegającą 
na tym, że akt stosowania tej normy może mieć wpływ na sytuację prawną 
tego podmiotu w zakresie jego pozycji materialnoprawnej 



Interes prawny 
 
• Jeżeli natomiast akt stosowania danej normy prawnej nie wywiera 

bezpośredniego wpływu na sferę sytuacji prawnej danego podmiotu, to nie 
można mówić o interesie prawnym strony, a co za tym idzie - o statusie strony 
w postępowaniu, w którym dochodzi do konkretyzacji danej normy (wyrok 
NSA z 14 kwietnia 2000r., sygn. akt III SA 1876/99). 

 
•  W orzecznictwie podkreśla się również, iż interes prawny powinien być 

indywidualny, konkretny, bezpośredni, realny, nie hipotetyczny i znajdować 
potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniały zastosowanie 
normy prawa materialnego (wyroki NSA: z 17.04.2007r., sygn. akt I OSK 
755/06, publ. Lex nr 337023; z 2.02.1996r., sygn. akt IV SA 846/95, publ. OSP 
1997/4/83; z 8.10.1987r., sygn. akt IV SA 498/87, publ. GAP 1988, nr 16; wyrok 
WSA w Warszawie z 28.10.2005r., sygn. akt IV SA/Wa 1321/05, publ. Lex nr 
217393) 

 



Interes prawny 
 

• Mieć interes prawny znaczy to samo, co ustalić przepis prawa powszechnie 
obowiązującego, na którego podstawie można żądać skutecznie czynności 
organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby, albo żądać zaniechania lub 
ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danej osoby (wyrok 
NSA z 28.12.2007r, sygn. akt I OSK 1387/07, publ. Lex nr 365847). 

  

• Od tak pojmowanego interesu należy odróżnić interes faktyczny, to jest stan, 
w którym dany podmiot jest bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem 
sprawy, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego.  



Interes prawny 
 

• W orzecznictwie sądowo-administracyjnym jest jednak powszechnie 
przyjmowane, że prawo strony w postępowaniu daje tylko własny interes 
prawny. Interesu tego nie mają i – wobec tego – nie mają przymiotu strony 
postępowania, a więc nie mogą wnieść skargi organy powołane do wydawania 
decyzji administracyjnych. Dotyczy to zarówno decyzji wydawanych przez 
organy administracji państwowej i samorządowej, jak również przez inne 
organy wydające decyzje w zakresie zleconych funkcji administracyjnych. 
Dlatego też w orzecznictwie sądowo-administracyjnym przyjęte jest, że stroną 
nie może być organ, który został powołany do wydawania decyzji 
administracyjnych (por. postanowienia NSA (II SA/Bk 256/04 - Postanowienie 
WSA w Białymstoku) 



Braki zawarte w podaniu 

 
• niewzruszalne – skutkiem jest pozostawienie podania bez rozpoznania 

• brak adresu 

• niemożność ustalenia adresu 

• usuwalne – wszystkie inne braki 

• usunięcie braków poprzez wezwanie adresata do usunięcia w terminie 
7 dni - ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie podania bez 
rozpoznania (zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez 
rozpoznania)  



Braki usuwalne - przykłady 
• niezałączenie ,w oryginale lub urzędowo poświadczonych odpisów (kopii), 

stosownych dokumentów wymaganych na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, 

• niezłożenie w oryginale pełnomocnictwa, czy też dokumentów  wskazujących 
podmioty uprawnione do reprezentowania strony  (KRS) 

• niezłożenie  dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego 
pełnomocnictwa 

 

 Niepoświadczone urzędowo kserokopie dokumentów w zdecydowanej 
większości nie mogą stanowić dowodu na to,co jest w nich zapisane” - wyrok 
Naczelnego Sadu Administracyjnego z 21 września 1999 r. III SA 7375/98 LEX 
nr 40052 

 



Pełnomocnik 
• adwokat, radca prawny , doradca podatkowy itp. 
• osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (pełnomocnikiem nie 
może być osoba prawna, czy jednostka organizacyjna ) 
• pełnomocnik składa do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, 
adwokat, radca prawny, czy doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis 
• organ może nie żądać pełnomocnictwa od członka najbliższej rodziny lub domownika 
strony 

• obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego dokumentu, stwierdzającego 

udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o 

opłacie skarbowej), 

• obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej ciąży na mocodawcy lub pełnomocniku, 

• obowiązek powstaje z chwilą złożenia w organie administracji publicznej dokumentu 

stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, 

• brak dowodu uiszczenia opłaty skarbowej nie stanowi przeszkody do rozpoznania 

sprawy, jednakże powinien być uzupełniony na wezwanie organu prowadzącego 

postępowanie 



Opłata skarbowa 
• Organy administracji rządowej przekazują organowi podatkowemu właściwemu w 

sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty 
skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i 
zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od zaświadczeń użytych w prowadzonych przez te 
organy lub podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów 
stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub 
kopii. 

• Informacja jest przekazywana co miesiąc, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej i zawiera: 

 1) imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia 
opłaty skarbowej; 

 2) przedmiot, od którego nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, w tym dane 
jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot. 

• Decyzja inna, niż wymieniona w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej, do której mają 
zastosowanie przepisy Kpa (pkt 53 załącznika) – dotyczy decyzji wydawanych na wniosek, 
na podstawie art. 13 ustawy szkodowej 



Elementy decyzji art. 107. § 1.  
Decyzja powinna zawierać: 

• oznaczenie organu administracji publicznej, 

• datę wydania, 

• oznaczenie strony lub stron, 

• powołanie podstawy prawnej, 

• rozstrzygnięcie, 

• uzasadnienie faktyczne i prawne, 

• pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, 

• podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby 
upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie 
dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

• Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego 
lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o 
dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi 



Trzy fazy postępowania administracyjnego 
 

• I faza wszczęcia postępowania  

• II faza postępowania wyjaśniającego 

• III faza zakończenia postępowania (faza rozstrzygnięcia) 

 



 
I FAZA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 

• Dopuszczalne sposoby wszczęcia postępowania: 
– Tylko na żądanie strony 
– Tylko z urzędu 

• Art. 61 § 1 nie przesądza, który ze sposobów znajduje zastosowanie w 
konkretnej sprawie. Rozstrzygają o tym przepisy szczególne zwarte w prawie 
materialnym. 

• Ale np. art. 127 § 1 – postępowanie odwoławcze możliwe na żądanie strony, 
chyba że przepis prawa materialnego stanowi że decyzja wydana  pierwszej 
instancji jest ostateczna. 

• Jeżeli przepisy szczególne milczą na ten temat konieczna jest reguła 
interpretacyjna wypracowana przez doktrynę: 
– Jeżeli postępowanie administracyjne dotyczy nałożenia na stronę 

obowiązku to ustalenie tego obowiązku albo jego zmiana dokonywane jest 
w drodze post. adm. wszczynanego z urzędu 

– Jeżeli natomiast chodzi o ustalenie lub nadanie uprawnień stronie 
postępowania to takie postępowanie wszczynane jest na żądanie strony (o 
ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej) 

 



Forma wszczęcia postępowania 
• Stadium wszczęcia postępowania nie jest sformalizowane, Kpa nie przewiduje 

formy. W szczególności nie przewiduje orzekania o wszczęciu postępowania. 
• Przyjmuje się, że wszczęcie postępowania na żądanie strony następuje gdy:  

– Żądanie zawarte we wniosku dotyczy sprawy indywidualnej załatwianej w 
drodze decyzji 

– Wniosek złożyła osoba będąca stroną w rozumieniu Kpa 
– Wniosek spełnia warunki formalne i procesowe wymagane przez Kpa 
– Organ jest właściwy w sprawie 

• Łączne spełnienie tych przesłanek powoduje wszczęcie postępowania w 
sprawie bez konieczności wydawania w tej sprawie orzeczenia. 

• „Art. 61a. § 1. Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez 
osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie 
nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie 
o odmowie wszczęcia postępowania. 

•  § 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy zażalenie.”; 

 



Forma wszczęcia postępowania 
• Szereg wyjątków od zasady o niesformalizowaniu wszczęcia postępowania : 
• w samym Kpa 

• Art. 31 Kpa  - organ wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania z urzędu 
na żądanie organizacji społecznej; również odmowa następuje w drodze 
postanowienia 

• Art. 149 § 1 tryb nadzwyczajny wznowienia postępowania następuje w drodze 
postanowienia; odmowa w drodze  decyzji 

• Art. 157 §3 – odmowa wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji 
następuje w drodze  decyzji 

• w przepisach prawa materialnego  
• art. 24 ustawy szkodowej  

– „5. Organ ochrony środowiska, uznając za uzasadnione zgłoszenie o 
wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody 
w środowisku postanawia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 
decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1, albo w przypadkach, o których 
mowa w art. 16, podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze; art. 
17 stosuje się odpowiednio.  

– 7. Organ ochrony środowiska odmawia wszczęcia postępowania w drodze 
postanowienia, na które przysługuje zażalenie 

 



Data wszczęcia postępowania 
 

• od momentu wszczęcia postępowania strona nabywa prawo czynnego udziału w postępowaniu – 
rodzą się gwarancje procesowe stron 

• Jej precyzyjne ustalenie jest istotne bo od tego dnia biegnie termin załatwienia sprawy. 
• Art. 61– datą wszczęcia postępowania: 

–  na żądanie stron jest dzień doręczenia żądania organowi 
– dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego oap 

• Przy postępowaniu z urzędu Kpa „milczy”, nie ma tu żadnego doręczania, więc więc organy 
posługują się regułą skonstruowaną przez NSA, który zajął się tym już w 1981 r.: 

– „Datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień pierwszej czynności urzędowej dokonanej 
w sprawie, której postępowanie dotyczy przez uprawniony do tego organ działający w 
granicach przysługujących mu kompetencji, pod warunkiem, że o czynności tej powiadomiono 
stronę”  

– Później NSA sprecyzował tę zasadę stwierdzając, iż: 
• Wymiana korespondencji pomiędzy organami nie stanowi daty wszczęcia postępowania 

(jest to czynność wewnętrzna) 
• Czynność zewnętrzna – to dzień doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania 

z urzędu  
• Można za datę wszczęcia postępowania z urzędu uznać dzień przesłuchania świadka 

(jako pierwsza czynność zewnętrzna) 

 



II FAZA – POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE 
 

• Istnieją trzy formy tego postępowania: 

 

– wyjaśnienia informacyjne  

– postępowanie dowodowe 

– rozprawa  

 

• Wyjaśnienia informacyjne: nie są one środkiem dowodowym a ich 
przedmiotem jest np. sprecyzowanie żądania, ogólne przedstawienie 
okoliczności faktycznych sprawy bądź wskazanie wszelkich innych informacji  

• art. 50, 52, 54 § 1 pkt 4 

 

 



Wyjaśnienia informacyjne: 

nie są one środkiem dowodowym a ich 
przedmiotem jest np. sprecyzowanie żądania, 
ogólne przedstawienie okoliczności 
faktycznych sprawy bądź wskazanie wszelkich 
innych informacji  

• art. 50, 52, 54 § 1 pkt 4 

 



 

USTAWA O ZAPOBIEGANIU SZKODOM 

 W ŚRODOWISKU I ICH NAPRAWIE 



Wszczęcie postępowanie i zgłaszanie szkód w środowisku 
• Wszczęcie postępowania nie oznacza, że zawsze musi zostać wydana decyzja 

nakładająca obowiązek. Można przecież odmówić wydania tej decyzji , 
ewentualnie umorzyć postępowanie 

• Sprawdza się tylko zasadność zgłoszenia, np. czy mamy do czynienia z 
podmiotem korzystającym ze środowiska czy z osobą fizyczną. 

• Celem tego postępowania jest wstępne rozeznanie czy informacje zawarte w 
zgłoszeniu są uzasadnione , a zgłoszenie jest „kwalifikowaną postacią 
podania”(B. Rakoczy, Zarys metodyki ..., s. 22 i 28) 

• Jest to postępowanie administracyjne zakończone wydaniem postanowienia o 
wszczęciu postępowania bądź odmowie wszczęcia postępowania. 

• WSA i NSA orzekając w sprawach szkód nie zwracają uwagi,  żeby nie 
prowadzić postępowania dowodowego (np. IV SA/Wa 571/12), wręcz same 
wskazują, iż było niedokładnie przeprowadzone...(np. IV SA/Wa 2628/12 

 



Wszczęcie postępowanie i zgłaszanie szkód w środowisku 
 Zdaniem niektórych przedstawicieli doktryny, gramatyczna wykładnia art. 

24 ustawy szkodowej wskazuje, iż to zgłaszający bezpośrednie zagrożenie 
szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku powinien dokonać oceny, 
czy doszło do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody 
w środowisku, co wynika z faktu, iż ustawodawca nie wskazuje, że można 
dokonań zgłoszenia w przypadku tylko podejrzenia zaistnienia 
bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku. 
W jego ocenie to podmiot zgłaszający powinien ustalić, czy doszło do 
bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku 
(ocena powinna zostać dokonana według kryterium obiektywnego a nie 
subiektywnego). Dopiero po takim ustaleniu, dopuszczalne jest dokonanie 
zgłoszenia w trybie art. 24 ustawy szkodowej (B. Rakoczy, Zarys 
metodyki…, s. 50 – 51.) 

 



 Wszczęcie postępowanie i zgłaszanie szkód w środowisku 
 W mojej ocenie, analizując treść wszystkich ustępów zawartych w art. 24, w 

szczególności, wynikającą z art. 24 ust. 5 oraz ust. 7, konieczność uznania przez organ 
ochrony środowiska, iż mamy do czynienia ze zgłoszeniem uzasadnionym bądź 
nieuzasadnionym dochodzi się do wniosku, iż to do organu ochrony środowiska należy 
ustalenie czy zasadnym jest wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji 
naprawczej bądź też samodzielne podjęcie przez organ działań naprawczych, w 
przypadkach, o których mowa w art. 16.  

 To w toku postępowania, które zakończy się wydaniem odpowiedniego postanowienia 
organ jest obowiązany ustalić czy zgłoszenie jest uzasadnione czy też nie. Wprawdzie 
zgłoszenie musi zawierać m. in. określenie rodzaju, opis i datę wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku jednakże 
mając na względzie charakter postępowania administracyjnego organ nie może 
bezwarunkowo przyjmować tego co wskaże zgłaszający, jest obowiązany ustalić 
prawdę materialną, musi wykazać zasadność lub bezzasadność zgłoszenia. 

 



Wszczęcie postępowanie i zgłaszanie szkód w środowisku 
 Nie można więc przyjąć, sugerując się wykładnią gramatyczną,  

iż zgłaszający sam ustalił czy mamy bez wątpienia do czynienia ze szkodą w środowisku 
lub z jej bezpośrednim zagrożeniem w rozumieniu ustawy szkodowej i takiego zgłoszenia 
dokonał. Wykładnia funkcjonalna wskazuje bowiem, iż to na organie spoczywa 
obowiązek ustalenia, czy zostały spełnione przesłanki do zastosowania ustawy 
szkodowej, w szczególności czy zaistniała szkoda w środowisku i czy została 
spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność podmiotu korzystającego 
ze środowiska.  

 Także w uzasadnieniu do projektu ustawy szkodowej podkreślona została pomocnicza 
rola zgłoszeń, które w założeniu pomagać mają organom ochrony środowiska zdobywać 
informacje o „istniejących zagrożeniach i szkodach”. Nie jest uzasadnione przenoszenie 
ciężaru dowodu na zgłaszającego, którym może być „każdy”. Można przyjąć, iż celem 
zgłoszenia jest pomoc właściwym organom w ochronie dobra wspólnego jakim jest 
środowisko.  

 



Wszczęcie postępowanie i zgłaszanie szkód w środowisku 
• Zasadne wydaje się elastyczne podejście  do zakresu zgłoszenia wynikającego z art. 24 ust. 3, 

a w szczególności do pkt 2 nakazującego zawrzeć w zgłoszeniu określenie rodzaju, opis, 
wskazanie miejsca i daty wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub 
szkody w środowisku. (podobnie W. Radecki, Komentarz... oraz orzeczenia sądów 
administracyjnych) 

• Dokonywanie zgłoszenia, z uwagi na wąski zakres przedmiotowy ustawy szkodowej, nie może 
być środkiem zaradczym na wszelkie problemy środowiskowe, czego nawet organy 
administracji publicznej często nie zauważają lub nie chcą zauważać.  Niemniej jednak to i tak 
ostatecznie organ ochrony środowiska po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego 
stwierdzi w drodze postanowienia, zasadność takiego zgłoszenia. 

• Posługiwanie się w ustawie pojęciem zgłaszania szkód w środowisku  
i bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku jest efektem swoistego skrótu myślowego 
ustawodawcy. Z całokształtu przepisów ustawy szkodowej wynika bowiem jasno, iż zgłoszenia 
dotyczą potencjalnych szkód w środowisku i potencjalnych bezpośrednich zagrożeń taką 
szkodą ocenionych w toku odpowiednich postępowań.  

 



 W ocenie Sądu obowiązkiem zgłaszającego szkodę w środowisku jest w miarę możliwości 
udokumentować jej wystąpienie. To, czy podmiot zgłaszający mógł przedstawić taką 
dokumentację należy oceniać indywidualnie i w konsekwencji w każdej sprawie z osobna. 
Niemniej niewątpliwie ciężar dowodu okoliczności wystąpienia szkody w środowisku obciąża 
dokonującego zgłoszenie (IV SA/Wa 503/12) 

 Z zestawienia postanowień ust. 5 i 7 art. 24 wynika, że do wszczęcia postępowania w 
przedmiocie zgłoszenia nie wystarczy spełnienie przez podmiot zgłaszający wymogów o 
charakterze formalnym, ale koniecznym jest również stwierdzenie przez organ zasadności 
zgłoszenia. Oznacza to, że organ przyjmujący zgłoszenie jest zobowiązany do dokonania 
wstępnej oceny, czy w danej sprawie istnieje prawdopodobieństwo wystąpieniu 
bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku. Jednoznaczne 
stwierdzenie braku takiego prawdopodobieństwa upoważnia organ do odmowy wszczęcia 
postępowania  (IV SA/Wa 1760/11) 

 Jeżeli organ, do którego wpłynęło zgłoszenie, w wyniku wstępnej kontroli zgłoszenia, uznał 
przesłanki do odmowy wszczęcia postępowania za niezbyt oczywiste to postanowił wszcząć 
postępowanie, które następnie wykazało brak podstaw do nałożenia na podmiot korzystający 
ze środowiska obowiązku przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych. 

 

Z orzecznictwa  



 Organ miał obowiązek przyjąć zgłoszenie, ale to zgłaszający miał w miarę możliwości 
udokumentować wystąpienie zgłaszanej szkody w środowisku. To czy podmiot zgłaszający 
mógł przedstawić taką dokumentację (jakie były jego możliwości) należy oceniać 
indywidualnie i w konsekwencji w każdej sprawie z osobna. Niemniej niewątpliwie ciężar 
dowodu okoliczności wystąpienia szkody w środowisku obciąża dokonującego zgłoszenie (B. 
Rakoczy, artykuł, Pr. I Środ. 2010/1/81, lex piśmiennictwo) (IV SA/Wa 1760/11) 

 Ustawa nie wskazuje kiedy zgłoszenie jest uzasadnione, zasadnym wydaje się jednakże 
przyjęcie, iż uznać należy za takie sytuacje gdy mamy do czynienia z bezpośrednim 
zagrożeniem szkodą w środowisku lub szkodą w środowisku, spowodowaną przez stwarzającą 
ryzyko szkody w środowisku działalność podmiotu korzystającego ze środowiska, ewentualnie 
gdy podmiotu tego nie można ustalić.  

 jeżeli szkodę wyrządziła osoba fizyczna nie będąca jednocześnie podmiotem korzystającym ze 
środowiska lub też szkoda została wyrządzona w wyniku działalności, która nie mieści się w 
katalogu działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku, wówczas należy wydać 
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. 

 

Z orzecznictwa  



Zmiany w zgłoszeniach w projekcie nowelizacji (art. 24) 
 1. Organ ochrony środowiska jest obowiązany przyjąć od każdego zgłoszenie o wystąpieniu 

bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku. 

 2. Jeżeli zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku dotyczy środowiska jako 
dobra wspólnego, zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, może dokonać organ administracji 
publicznej albo organizacja ekologiczna. 

 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

 1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego bezpośrednie zagrożenie szkodą w 
środowisku lub szkody w środowisku, jego adres zamieszkania albo adres siedziby; 

 2) wskazanie miejsca bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w 
środowisku, w miarę możliwości poprzez podanie numeru ewidencyjnego działki, na której 
stwierdzono ich wystąpienie; 

 3) informacje na temat czasu wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 
lub szkody w środowisku, w miarę możliwości poprzez wskazanie daty ich wystąpienia; 

 4) opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie bezpośredniego zagrożenia 
szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, w tym w miarę możliwości, określenie ich 
rodzaju. 

 



• 4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno w miarę możliwości zawierać 
dokumentację potwierdzającą wystąpienie bezpośredniego zagrożenia szkodą w 
środowisku lub szkody w środowisku lub wskazanie odpowiedzialnego podmiotu 
korzystającego ze środowiska. 

• 4a. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, składanego w formie elektronicznej 
należy dołączyć zeskanowaną dokumentację, o której mowa w ust. 4. 

• 5. Organ ochrony środowiska, uznając za uzasadnione zgłoszenie, o którym mowa 
w ust. 1, postanawia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji, o 
której mowa w art. 15 ust. 1, albo w przypadkach, o których mowa w art. 16, 
podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze; art. 17 stosuje się 
odpowiednio. 

• 6. Organizacja ekologiczna dokonująca zgłoszenia, na podstawie którego wszczęto 
postępowanie, ma prawo uczestniczyć w tym postępowaniu  na prawach strony."; 

 



Przesłanki do zastosowania ustawy szkodowej 
I. zdarzenie, którego wystąpienie uruchamia odpowiedzialność tj. szkoda w 

środowisku lub bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku,  

II. sprawcą jest podmiot ponoszący odpowiedzialność na gruncie ustawy, najczęściej 
podmiot korzystający ze środowiska, 

III. zdarzenie zostanie spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez działalność 
prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska,  

IV. działalność taka stwarza ryzyko szkody w środowisku, tzn. 

a)  mieści się w katalogu działalności określonych w art. 3 ustawy szkodowej 
(odpowiedzialność na zasadzie ryzyka)   

b) bądź jest to inna działalność niż stwarzająca ryzyka szkody w środowisku o ile 
dotyczy gatunków chronionych i chronionych siedlisk przyrodniczych 
(odpowiedzialność na zasadzie winy). 

 

 



Właściwość organów 

 Kontrowersje wokół organu właściwego (starosta czy wojewoda .... 
wojewoda do 2008 r. ....RDOŚ od 2008 r.) 

 „Uznanie (…) że organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie i 

naprawę szkód w środowisku jest wojewoda, jest niewystarczająco uzasadnionym odejściem od linii 
ewolucyjnej polskiego prawa ochrony środowiska w odniesieniu do kompetencji organów. Nie ma 
wystarczających podstaw do odejścia od schematu, jaki zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2008,  
że podstawowym organem jest starosta, w sprawach najpoważniejszych – marszałek województwa, a 
kompetencje wojewody ograniczają się do terenów zamkniętych.” (W. Radecki, Opinia prawna w 
przedmiocie organu ochrony środowiska właściwego w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie i 
naprawę szkód w środowisku (druk 1307)) 

 „Powierzenie zadań wojewodzie świadczy o tym, że ustawodawca uznał, iż zapobieganie szkodom w 
środowisku i ich naprawa powinny pozostawać w gestii administracji rządowej.” (B. Rakoczy, Komentarz do 
ustawy o zapobieganiu…,  s. 56.) 

 

 



 Art. 7. 1.  Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności 
za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku jest 
regionalny dyrektor ochrony środowiska. 

 2.  Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku 
wystąpiły na obszarze dwóch lub więcej województw, właściwy jest regionalny 
dyrektor ochrony środowiska, który pierwszy powziął informację o ich wystąpieniu. 

 3.  Regionalny dyrektor ochrony środowiska, o którym mowa w ust. 2, podejmuje 
działania w porozumieniu z wojewodą (z regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska ; tak w projekcie nowelizacji ) na którego obszarze działania wystąpiło 
bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w środowisku. 

 



• Informacje organ może powziąć np. w wyniku zgłoszenia dokonanego w trybie art. 24, ale 
także sam może taką informację uzyskać.  

• ustawodawca celowo posługuje się kryterium powzięcia informacji, aby nie ograniczać się do 
przypadków jedynie zgłoszeń otrzymanych w trybie art. 24. W przeciwnym razie posłużył by 
się kryterium pierwszeństwa otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w art. 24 ustawy 
szkodowej.  

• Kryterium „powzięcia informacji”, które funkcjonowało w wersji projektu ustawy szkodowej 
przyjętej przez Radę Ministrów i skierowanej do Sejmu RP, zostało zmienione na etapie prac 
sejmowych na kryterium „uzyskania wiedzy”, a następnie w toku prac senackich powrócono 
do kryterium „powzięcia informacji” i ostatecznie po przyjęciu przez Sejm poprawki Senatu 
przepis ten został oparty o kryterium „powzięcia informacji”.  

• Wydaje się zatem, iż Ustawodawca zdecydował się ostatecznie, iż to nie „uzyskanie wiedzy” 
przez organ ochrony środowiska, które bardziej kojarzy się z postawą bierną, ale właśnie 
„powzięcie informacji”, w którym prędzej można doszukiwać się aktywnego działania będzie 
ostatecznie kryterium wskazującym na właściwość organu,  w przypadku wystąpienia szkody 
na obszarze dwóch lub więcej województw. 



 
Chociaż, niektórzy autorzy twierdzą, iż mogą to być jedynie sposoby powzięcia 
informacji dopuszczone prawem. „Za wystarczające do uznania, że została 
spełniona przesłanka powzięcia wiadomości, nie może być uznane powzięcie 
jakiejkolwiek wzmianki, czy informacji o bezpośrednim zagrożeniu szkodą w 
środowisku lub szkody w środowisku (notatka czy artykuł prasowy). Za spełniające 
te wymogi nie może też być uznane zgłoszenie telefoniczne.” (B. Rakoczy, 
Komentarz do ustawy o zapobieganiu…,  s. 60.) 

 



• W przypadku konieczności podjęcia działań zapobiegawczych lub naprawczych, z 
uwagi na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia 
nieodwracalnych szkód w środowisku trudno wyobrazić sobie sytuację, iż organ 
będzie oczekiwał na otrzymanie zgłoszenia w trybie art. 24, zamiast podjąć, 
zgodnie z dyspozycją art. 16 pkt 2 działania zapobiegawcze lub naprawcze.  

• W art. 24 pkt 5 ustawodawca przewidział niezależnie sytuację, gdy organ ochrony 
środowiska po otrzymaniu zgłoszenia i uznaniu go za uzasadnione podejmuje 
działania zapobiegawcze lub naprawcze, w przypadkach, o których mowa w art. 16. 
Wówczas art. 17 ma odpowiednie zastosowanie. 

• Istnieją przypadki, gdy art. 17 będzie miał zastosowanie wprost.  Będą to sytuacje 
powzięcia informacji przez organ ochrony środowiska i uznania konieczności 
przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub naprawczych, na podstawie art. 16, 
albo też sytuacje uzasadniające konieczność wydania z urzędu, na podstawie art. 
15 ustawy szkodowej, decyzji nakładającej obowiązek przeprowadzenia działań 
zapobiegawczych lub naprawczych. 

 



I. „Administracyjne” rozumienie pojęcia szkody w środowisku 
• Dotyczy środowiska jako dobra wspólnego 

• Z punktu widzenia dyrektywy 2004/35/WE przepisy dyrektywy nie mają 
zastosowania do przypadków zaistnienia szkody osobistej, szkody 
wyrządzonej w mieniu prywatnym lub strat gospodarczych, nie naruszają 
one również reguł odpowiedzialności w tym zakresie  

• Zgodnie z art. 3 ust. 3 dyrektywy 2003/35/WE, jej regulacje nie dają 
również prywatnym podmiotom prawa do odszkodowania z powodu szkód 
wyrządzonych środowisku naturalnemu lub bezpośredniego zagrożenia ich 
wystąpieniem.  

 

 

 



Szkoda w środowisku  
 Oznacza: 

1.  negatywną zmianę 

2. mierzalną zmianę  

3. stanu lub funkcji elementów przyrodniczych,  

4. ocenioną w stosunku do stanu początkowego, 

5.  która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio 

6.  przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska 

 

 Dla zaistnienia szkody niezbędne jest zaistnienie wszystkich przesłanek 



1. Ocena tego co jest zmianą pozytywną lub negatywną, ma w sobie duży ładunek 
subiektywizmu i niepewności, bowiem nawet duże nasilenie zmian nie musi w 
efekcie powodować zmian negatywnych (M. M. Kenig Witkowska, , Prawo 
środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2006) 

 Pod pojęciem zmiany negatywnej należy rozumieć każdą zmianę na niekorzyść czyli 
pogorszenie stanu środowiska lub jego zasobów, ograniczenie czy utratę 
możliwości spełniania normalnych  dla danego elementu funkcji.  W takim ujęciu 
szkoda rozumiana jest bardzo szeroko, jest nią praktycznie każde pogorszenie, 
jednakże należy pamiętać o zaostrzeniu występującym w definicji, a mianowicie 
wpływ na dany element środowiska musi być „znaczący”.  

2.  Z mierzalnością mamy do czynienia wówczas, gdy jest możliwe porównanie stanu 
sprzed powstania szkody i stanu po jej powstaniu. Chodzi o możliwość dostrzeżenia 
i zidentyfikowania sytuacji, że stan sprzed wyrządzenia szkody, jest inny,  
niż stan po wyrządzeniu szkody.  



Szkoda w środowisku  
3. Stan lub funkcje elementów przyrodniczych 

 funkcje elementów przyrodniczych - rozumie się przez to przydatność gatunków 
chronionych, chronionych siedlisk przyrodniczych, wody lub powierzchni ziemi dla 
innych elementów przyrodniczych lub ludzi; 

4. Stan początkowy 

 W przypadku szkody w powierzchni ziemi rozumie się przez to stan zgodny ze 
standardami jakości gleby i ziemi w rozumieniu przepisów ustawy – Poś, 

 W przypadku szkód wyrządzonych w wodzie oraz w gatunkach chronionych  
i chronionych siedliskach przyrodniczych określenie stanu początkowego może 
powodować „istotne trudności praktyczne, bowiem dane dotyczące stanu 
poszczególnych terenów czy elementów środowiska niewątpliwie nie mają jeszcze 
charakteru kompletnego” (M. Górski, Odpowiedzialność administracyjnoprawna…, 
s. 27.) 

 

 



 Szkoda w środowisku  
 

 „10) stanie początkowym - rozumie się przez to stan i funkcje środowiska 
oraz poszczególnych elementów przyrodniczych przed wystąpieniem 
szkody w środowisku, oszacowane na podstawie dostępnych informacji; w 
przypadku szkody w środowisku w powierzchni ziemi rozumie się przez to 
w szczególności stan określony w raporcie początkowym w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
albo, jeśli nie ma dostępnych informacji na temat stanu początkowego lub 
w raporcie początkowym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych 
zawartości substancji powodujących ryzyko, rozumie się przez to stan 
zgodny z dopuszczalnymi zawartościami substancji powodujących ryzyko;” 
(z projektu) 

 

 



Szkoda w środowisku   
 

 

  

  

 Prawodawca polski konstruując legalną definicję szkody nie przeniósł 
literalnie na grunt regulacji krajowych  tej części definicji dyrektywy 
2004/35/WE, która stanowi o „osłabieniu użyteczności zasobów 
naturalnych”.  

 Osłabienie użyteczności mieści się już w pierwszej części definicji czyli w 
negatywnej zmianie stanu lub funkcji elementów przyrodniczych. Można ją 
także odnaleźć w łącznej interpretacji art. 6 pkt 11  (definicja szkody w 
środowisku) i art. 6 pkt 6 (definicja funkcji elementów przyrodniczych). 

 W definicji funkcji elementów przyrodniczych wskazano bowiem, iż należy 
przez to rozmieć przydatność gatunków chronionych, chronionych siedlisk 
przyrodniczych, wody lub powierzchni ziemi dla innych elementów 
przyrodniczych lub ludzi 



Szkoda w środowisku 
 

a)  w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, mającą 
znaczący negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie właściwego stanu 
ochrony tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych, z tym że szkoda w gatunkach 
chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych nie obejmuje uprzednio 
zidentyfikowanego negatywnego wpływu, wynikającego z działania podmiotu 
korzystającego ze środowiska zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody lub zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, o 
której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy 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. Nr 199, poz. 
1227), 



Szkoda w środowisku 
Projekt nowelizacji: nie obejmuje uprzednio zidentyfikowanego negatywnego 

wpływu, wynikającego z działania podmiotu korzystającego ze środowiska zgodnie: 

• z art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub  

• art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub  

• zatwierdzonym planem urządzenia lasu, dla którego przeprowadzono strategiczną ocenę 
oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46 ustawy 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. Nr 199, poz. 1227) lub 

• decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy 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 lub 

• postanowieniami, o których mowa w art. 90 ust. 1 i  98 ust. 1 ustawy 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,”, 
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Szkoda w środowisku 
 

•Dyrektywa 2004/35/WE definiuje „chronione gatunki i siedliska przyrodnicze", 
poprzez odesłanie do tzw. dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej, jako gatunki 
wymienione w załączniku I dyrektywy ptasiej bądź w załącznikach II i IV do dyrektywy 
siedliskowej, siedliska gatunków wymienionych w załączniku I dyrektywy ptasiej  bądź 
w załączniku II do dyrektywy siedliskowej, siedliska przyrodnicze wymienione w 
załączniku I do dyrektywy siedliskowej oraz stanowiska rozrodcze lub legowiska 
gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy siedliskowej.  
•Dyrektywa pozwala także, w przypadku gdy państwo członkowskie tak zdecyduje, 
objąć tą definicją siedliska lub gatunki niewymienione we wspomnianych załącznikach, 
które państwo członkowskie wyznacza „do celów równoważnych do tych 
ustanowionych we wspomnianych dwóch dyrektywach”. 
•W Polsce ustawa szkodowa dotyczy także siedlisk i gatunków chronionych na 
podstawie prawa krajowego 



Chronione siedliska przyrodnicze 

 
(1) siedliska objęte jedną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów ustawy  

o ochronie przyrody lub podlegające ochronie na podstawie art. 33 ust. 2 tej 
ustawy (art. 6 pkt 2 lit. a) , 

(2) siedliska przyrodnicze należące do typów siedlisk określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 26 o ochronie przyrody (art. 6 pkt 2 lit. b),  

(3) siedliska oraz miejsca rozrodu gatunków chronionych (art. 6 pkt 2 lit. c),  

(4) miejsca lęgu, pierzenia i zimowania ptaków wędrownych oraz miejsca ich 
zatrzymywania się wzdłuż tras wędrówek (art. 6 pkt 2 lit. d). 



Chronione siedliska przyrodnicze 
Ad (1) 

• wszystkie objęte jedną z form ochrony przewidzianych ustawą o ochronie przyrody, 

• „objęte jedną z form”, tzn., iż  wszystkie siedliska przyrodnicze znajdujące się na obszarach 
objętych formami ochrony przyrody stają się chronionymi siedliskami przyrodniczymi. 

Ad. (2) 

• Chodzi o siedliska przyrodnicze będące przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej 
określone w rozporządzeniu wydanym właśnie na podstawie art. 26 ustawy o ochronie 
przyrody 

• W projekcie nowelizacji planuje się wykreślenie lit. a z art. 6 pkt 2.  

 Jako uzasadnienie dla takiej zmiany wskazuje się, iż przepis w nowym brzmieniu zapewni 
objęcie ustawą szkodową wszelkich chronionych siedlisk przyrodniczych bez względu na 
miejsce ich występowania, a dotychczasowe brzmienie powodowało tylko zbędne nakładanie 
się na siebie siedlisk wymienionych w lit. a oraz w lit. b. Uznano bowiem, w związku z 
definicją szkody w środowisku odwołującej się do właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych, że wystarczające jest odniesienie się do typów siedlisk, o których mowa w lit. 
b, a które i tak są elementem form ochrony przyrody, o których mowa w lit. a.  

 



Chronione siedliska przyrodnicze 
 

Ad. (4) W projekcie nowelizacji: 

lit. d otrzymuje brzmienie: 

,,d) miejsca tokowania, lęgu, pierzenia i zimowania ptaków wędrownych oraz 
miejsca ich zatrzymywania się i żerowania wzdłuż tras wędrówek;”, 

 

 



Wody 
• Ustawa – Prawo wodne, dzieli wody zarówno na powierzchniowe jak i podziemne. 

Gdy mowa o szkodzie w środowisku, chodzi o wszystkie „rodzaje wód”, o których 
mowa w ustawie – Prawo wodne w szczególności wody podziemne, przez co należy 
rozumieć wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi w strefie 
nasycenia, w tym wody gruntowe pozostające w bezpośredniej styczności z 
gruntem lub podglebiem.  

• Ustawa – Prawo wodne ogranicza jednakże, w ślad za dyrektywą 2000/60/WE, 
zakres swojego stosowania do wód przybrzeżnych i śródlądowych, nie dotyczy 
natomiast wód morza terytorialnego i morskich wód wewnętrznych.  

• W UE trwają jednakże prace aby rozszerzyć zakres dyrektywy 2004/35/WE także na 
„stan ochrony danych morskich, określony w dyrektywie 2008/56/WE”. 

 



Powierzchnia ziemi 
• Środowisko - 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 

• Powierzchnia ziemi - naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz znajdującą się 
pod nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, z tym że pojęcie "gleba" 
oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, 
wody, powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie 

• Zatem także przekształcona w wyniku działalności człowieka powierzchnia ziemi 
stanowić może zostać uznana za naturalne ukształtowanie terenu.  

• Na ile przekształcona powierzchnia ziemi może zostać uznana za naturalnie 
ukształtowaną. Powinno to być każdorazowo ustalane w toku konkretnej sprawy 
indywidualnej.  



Powierzchnia ziemi 
• Problemy w kontekście wód podziemnych  

 („gleba oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z (…) wody”) 

• W orzecznictwie sądowo administracyjnym spotkać można pogląd, zgodnie z 
którym środowisko gruntowo-wodne należy w pewnych przypadkach traktować 
jako jeden element środowiska tj. powierzchnię ziemi (II OW 51/10,) 

• W projekcie zmiana definicji powierzchnie ziemie, którą należy rozumieć  jako: 
„ukształtowanie terenu, glebę, ziemię oraz wody gruntowe, z tym że:  
a) „gleba” oznacza górną warstwę litosfery, złożoną z części mineralnych, materii organicznej, 
wody glebowej, powietrza glebowego i organizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby 
i podglebie, 

  b) „ziemia” oznacza górną warstwę litosfery, znajdującą się poniżej gleby, do głębokości 
oddziaływania człowieka,  

 c) „wody gruntowe” oznaczają wody podziemne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.145), które znajdują się w strefie nasycenia 
i pozostają w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem;”. 



 

Bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku 

• rozumie się przez to wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w 
środowisku w dającej się przewidzieć przyszłości 

• aspekt prewencyjny 

• Nie można uznać za bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku faktu 
funkcjonowania w całym kraju zakładów chemicznych, transportu substancji 
niebezpiecznych itp. 

• Wysokie prawdopodobieństwo – zakłada, że uwzględniając doświadczenie 
życiowe, stan badań naukowych, właściwość środowiska, specyfikę działalności 
prowadzonej przez podmiot 0 można przyjąć, że szkoda wystąpi jeżeli nie zostaną 
podjęte działania zapobiegawcze 

 



Zasady odpowiedzialności podmiotu korzystającego ze 
środowiska 

 

 

• Z definicji podmiotu korzystającego ze środowiska zawartego w ustawie 
szkodowej oraz art. 2 ust. 2 wynika, iż odpowiedzialność na gruncie ustawy 
szkodowej może być dwojakiego rodzaju – oparta na zasadzie ryzyka oraz 
na zasadzie winy. 

 

• Konieczne jest czerpanie z nauki prawa cywilnego przy analizowaniu tych 
dwóch wskazanych rodzajów odpowiedzialności, w szczególności 
rozważając kwestię związku przyczynowego i winy 

 



Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
 Między działalnością podmiotu korzystającego ze środowiska, a zdarzeniem – 

bezpośrednim zagrożeniem szkodą w środowisku lub szkodą w środowisku – musi 
istnieć związek przyczynowy”, tzn. konieczne jest wykazanie, że przyczyną 
powstania bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w 
środowisku jest owa działalność.  

 Nie każdy związek przyczynowy zachodzący między zjawiskiem, a szkodą powoduje 
powstanie obowiązku odszkodowawczego. Obowiązek taki powstaje wówczas, gdy 
związek przyczynowy ma charakter „normalny”, „adekwatny”  

 Badanie owego normalnego następstwa musi następować w danej konkretnej 
sytuacji. Nie sposób bowiem określić ogólnych przesłanek warunkujących istnienie 
bądź nieistnienie normalnego związku przyczynowego 

 



 W niektórych krajach UE ocena ryzyka dokonywana jest przy pomocy 
specjalnych wytycznych i poradników metodologicznych, a we Francji 
stworzono nawet specjalny program komputerowy  

 



Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
 Zgodnie z art. 361 K.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność 

tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła 
w tych granicach (adekwatny związek przyczynowy) 

 Ciężar udowodnienia, że taki związek istnieje, obciąża tego, kto wywodzi skutki 
prawne z takiego stanu (co wynika z art. 6 KC), a w przypadku postępowania 
administracyjnego – obciąża organ ochrony środowiska, który „musi wykazać w 
toku postępowania administracyjnego, że zostały spełnione przesłanki 
umożliwiające przypisanie stronie odpowiedzialności”.  

 



Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
 Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” obowiązek naprawienia szkody ciąży na 

podmiotach gospodarczych jedynie ze względu na ich przyczynienie się do 
powstania zanieczyszczenia bądź zagrożenia zanieczyszczeniem. 

 W celu przyjęcia domniemania istnienia takiego związku przyczynowego właściwe 
władze winny dysponować wiarygodnymi przesłankami mogącymi uzasadniać to 
domniemanie, takimi jak położenie urządzeń należących do danego 
przedsiębiorstwa w pobliżu miejsca stwierdzonego zanieczyszczenia i istnienie 
powiązania między wykrytymi substancjami zanieczyszczającymi a składnikami 
wykorzystywanymi przez to przedsiębiorstwo w ramach jego działalności. Jeżeli 
zatem właściwe władze dysponują takimi przesłankami, są one w stanie wykazać 
istnienie związku przyczynowego między działalnością podmiotów gospodarczych 
a stwierdzonym zanieczyszczeniem rozproszonym (C-378/08, par. 55 – 58) 

 



Odpowiedzialność na zasadzie winy 
• W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, iż wina składa się z dwóch 

elementów: 

– obiektywnego określanego mianem bezprawności  

– oraz subiektywnego określanego niekiedy mianem winy sensu stricto 

• Prawo cywilne rozróżnia także : 

– winę umyślną („sprawca ma świadomość szkodliwego skutku swego 
zachowania się i przewiduje jego nastąpienie, celowo do niego zmierza (…), 
lub co najmniej się na wystąpienie takich skutków godzi (…)”) i 

–  nieumyślną, przy czym wina nieumyślna ma dwie postacie tj. : 

• lekkomyślność (sprawca wprawdzie przewiduje możliwość wystąpienia 
szkodliwego skutku, lecz bezpodstawnie przypuszcza, że zdoła go uniknąć 

• Niedbalstwo (sprawca nie przewiduje możliwości wystąpienia tych 
skutków, choć powinien i może je przewidywać) 



Odpowiedzialność na zasadzie winy 
• Wina podmiotu korzystającego ze środowiska, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 

ustawy szkodowej, oznacza „możliwość postawienia mu zarzutu, że zachował się w 
sposób niewłaściwy i wyrządził tym zachowaniem szkodę (…).  

• Podmiot ponosi odpowiedzialność niezależnie od stopnia winy, odpowiadając 
zarówno za winę umyślną i nieumyślną.  

• Z winą umyślną będziemy mieć do czynienia, gdy podmiot korzystający ze 
środowiska przewiduje, że jego zachowanie może wyrządzić szkodę lub jej 
bezpośrednie zagrożenie i chce tego lub godzi się na taki skutek 

• Wina nieumyślna wystąpi wówczas, gdy podmiot przewiduje, że wystąpi szkoda w środowisku 
lub jej bezpośrednie zagrożenie, ale bezpodstawnie przypuszcza, że jej uniknie 
(lekkomyślność) lub w ogóle nie przewiduje takiego skutku choć może i powinien to uczynić 
(niedbalstwo sensu stricto) 

• Nie przypisuje się winy, gdy osoba, która spowodowała szkodę w środowisku lub jej 
bezpośrednie zagrożenie, była niepoczytalna, tj. znajdowała się w stanie wyłączającym 
świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli 

• T. Czech, Wina jako przesłanka odpowiedzialności…, s. 33. 

 



Odpowiedzialność na zasadzie winy  
 Ustawodawca ustanawiając odpowiedzialność na zasadzie winy w odniesieniu do 

podmiotu korzystającego ze środowiska mającego postać jednostki organizacyjnej użył 
swoistego skrótu myślowego i w istocie chodzi o winę osoby działającej w imieniu danej 
jednostki organizacyjnej 

 Kto powinien wykazać winę w działaniach podmiotu korzystającego ze środowiska. W 
doktrynie prawa cywilnego podkreśla się, że taką winę powinien wykazać ten kto 
domaga się naprawienia szkody czyli poszkodowany. (w ustawie szkodowej nie mamy z 
nim zasadniczo do czynienia)Skoro jednak ustawa szkodowa wtłoczona została w ramy 
odpowiedzialności administracyjnej, ciężar dowodu spoczywa zatem na organie ochrony 
środowiska, to on musi wykazać przesłanki odpowiedzialności, w tym winę podmiotu 
korzystającego ze środowiska 

 Zarówno w KPA jak i w materialnym prawie administracyjnym brak jest ogólnych zasad rozkładu 
ciężaru dowodu.  Należy zatem przyjąć, iż do dowodzenia konkretnych faktów znajduje 
zastosowanie ogólna reguła dowodowa, zawarta w art. 6 KC, z którego należy wywodzić, iż ciężar 
udowodnienia faktu spoczywa na organie lub stronie, zależnie od tego, który z tych podmiotów 
wywodzi z danego faktu skutki prawne.  



 

Podmiot korzystający ze środowiska 

 
• pierwsza część definicji nakazuje rozumienie tego pojęcia tak jak w ustawie – Poś 

• druga część wskazuje, iż musi to być podmiot „prowadzący działalność stwarzającą 
ryzyko szkody w środowisku lub inną działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 
2, powodującą bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w 
środowisku” 

 



PODMIOT KORZYSTAJĄCY ZE ŚRODOWISKA 
 

W obecnym stanie prawnym chodzi o : 

a)  przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), a 
także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw 
rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i 
rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach 
indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, 

b)  jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

c)  osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze 
środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia; 

 



W projekcie ustawy – Poś zmienia się litera a: 

 ,,a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 oraz przedsiębiorcę zagranicznego w 
rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej , atakże osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w 
zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, 
leśnictwa i rybactwa śródlądowego,” 

• pierwotnie PDG nie rozróżniało definicji przedsiębiorcy i przedsiębiorcy 
zagranicznego.  

• egzekwowanie stosownych działań zapobiegawczych lub naprawczych od 
podmiotów zagranicznych, będących sprawcami szkód w środowisku 

• Wykreśla się „osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej 
praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki” 

• Obecnie wykonywanie działalności leczniczej (art. 4) przez lekarzy może odbywać 
się tylko w formach określonych w art. 5 tej ustawy, tj. jako jednoosobowa 
działalność gospodarcza lub spółka cywilna, jawna albo partnerska. 

 



 

Jednostka organizacyjna  
• bardzo szeroki krąg podmiotów 

• Pozwalająca zaliczyć praktycznie każdy „twór” organizacyjny niezależnie od jego 
statusu prawnego (jednostki oświaty, organizacje społeczne, związki wyznaniowe) 

• Nie muszą prowadzić działalności wymagającej uzyskania pozwolenia, ale 
„korzystający ze środowiska” należy wykazać, że jakiekolwiek „korzystanie” miało 
miejsce. Każdorazowo zależy od stanu faktycznego ustalonego w konkretnej 
sytuacji  

• Mając na względzie drugi człon definicji z ustawy szkodowej, konieczne jest 
wykazanie, że prowadzi działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku lub 
działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 



Osoba fizyczna korzystająca ze środowiska w zakresie , w jakim 
korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia 

 Art. 4 ust. 2. Korzystanie ze środowiska wykraczające poza ramy korzystania 
powszechnego może być, w drodze ustawy, obwarowane obowiązkiem uzyskania 
pozwolenia, ustalającego w szczególności zakres i warunki tego korzystania, wydanego 
przez właściwy organ ochrony środowiska. 

• Chodzi o pozwolenia, które dotyczą korzystania ze środowiska i są wydawane przez 
właściwe organy ochrony środowiska 

• Nie mieści się w tej kategorii np.. pozwolenie na budowę 

• W mojej ocenie chodzi o pozwolenia na korzystanie , o których mowa w przepisach 
ustawy Poś, choć można spotkać się z poglądem, że chodzi o pozwolenia na korzystanie 
na gruncie szeroko pojętego prawa ochrony środowiska (Prawo ochrony środowiska, M. 
Górski, M. Pchałek, W. Radecki, J. Jerzmański, M. Bar, S. Urban, J. Jendrośka, Warszawa 
2011. ) 

 

 



Działalność prowadzona przez podmiot korzystający ze środowiska 

a) mieści się w katalogu działalności określonych w art. 3 ustawy szkodowej 
(odpowiedzialność na zasadzie ryzyka)   

b) bądź jest to inna działalność niż stwarzająca ryzyka szkody w środowisku o ile 
dotyczy gatunków chronionych i chronionych siedlisk przyrodniczych 
(odpowiedzialność na zasadzie winy). 

Szczególnie w przypadku lit, b należy pamiętać, że chodzi  jednak zawsze o 
„działalność zawodową” (art. 3 ust. 1 lit. b dyrektywy) 

„Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do (...) szkód wyrządzonych gatunkom 
chronionym i siedliskom przyrodniczym przez wykonywanie działalności 
zawodowej innej niż ta wymieniona w załączniku III oraz do bezpośredniego 
zagrożenia wystąpieniem takich szkód w wyniku wspomnianej działalności, w 
każdym przypadku w powiązaniu z winą podmiotu gospodarczego lub jego 
zaniedbaniem.” 



 

Działalność stwarzająca ryzyko szkody w środowisku 



• z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, wymagającą uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

  Jedną z najważniejszych zmian, jakie przyniosła ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.  o 
 zmianie ustawy o utrzymaniu i czystości porządku w gminach oraz niektórych innych 
 ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), jest zmiana reżimu prawnego działalności 
 w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przez 
 piętnaście lat obowiązywania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 była to działalność, której podstawą była decyzja administracyjna - zezwolenie 
 wydawane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Z dniem 1 stycznia  2012 r. 
 działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
 nieruchomości staje się działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 
 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej . 

 Formalną podstawą prawną działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości jest uzyskanie przez przedsiębiorcę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Taki rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta, którego właściwość miejscową determinuje miejsce odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości. 

 



• z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – 
eksploatację instalacji wymagającą uzyskania: 

– pozwolenia zintegrowanego, 

– pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 

 Zgodnie z art. 201 ustawy - Poś pozwolenia zintegrowanego wymaga 
prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę 
prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 
Natomiast pozwolenie sektorowe jest wymagana na wprowadzanie gazów lub 
pyłów odpowietrza przy użyciu instalacji, z wyłączeniem przypadków 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska wydanym na podstawie 
art. 220 ust. 2 ustawy – Poś. Rodzaje instalacji wymagających uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego są enumeratywnie wymienione w akcie 
wykonawczym wydanym na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy – Poś. 
(projektowane są zmiany w tym zakresie) 

 

 



 

 

z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: 

1. zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagające uzyskania 

zezwolenia, 
„zbieraniu odpadów - rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich 

transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie 

nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i 

niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie 

odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b.” 

„przetwarzaniu - rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w 

tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie 

Art. 41. 1. Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów 

wymaga uzyskania zezwolenia. 

2. zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów 

wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce 

zbierania lub przetwarzania odpadów. 

Art. 45 ust. 8. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 

6, jest jednocześnie odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów lub 

zezwoleniem na przetwarzanie odpadów. 

 

 



– działalność wymagającą uzyskania wpisu do rejestru w zakresie, o którym 
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a i b tej ustawy; 

Art. 50.  1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek 

5)   z zakresu niniejszej ustawy (tj. ustawy o odpadach – przyp. A.K.): 

a)  posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z 
obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem 
wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3, 

b)  transportujących odpady, 

Art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3  (ani zezwolenie ani wpis do rejestru, ale) 

Art. 45. 1. Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub 
zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się: 

2)   osobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, 
wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8; 

3)   osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady 
ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3; 

 



Art. 96. 1. Odzysk polegający na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych: 

1)   w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych 
do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, 

2)   do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 

3)   do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, 

4)   do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, 

5)   przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów 
gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

-   odbywa się z zachowaniem warunków określonych w ust. 2-13. 

2. Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowania władającemu 
powierzchnią ziemi wyłącznie przez wytwórcę tych osadów. 

3. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów ściekowych w 
celach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, spoczywa na wytwórcy tych osadów 

 



 W świetle powyższego, jeżeli szkoda w środowisku powstała w związku ze 
stosowaniem komunalnych osadów ściekowych to należy pamiętać, że 
wytwórca osadów odpowiada za ich prawidłowe stosowanie, nawet jeżeli 
przekaże je władającemu.   

 Do celów niniejszej dyrektywy Państwa Członkowskie mogą zdecydować, że 
te działania nie obejmują rozprowadzania, w związku z zastosowaniami w 
rolnictwie, osadów ściekowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków 
komunalnych, spełniających zatwierdzone normy. (załącznik III do 
dyrektywy) 



• z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, wymagające uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego: 

– wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

– pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, 

– retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych; 

Art.. 31 ust. 5. Przez wprowadzanie ścieków do ziemi rozumie się także 
wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych, z wyjątkiem kanałów oraz 
zbiorników, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. c. 

 art. 9 pkt 19 urządzeniach wodnych - rozumie się przez to urządzenia służące 
kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności: 



a)  budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy, 

b)  zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych, 

c)  stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów, 

d)  obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych, 

e)  obiekty energetyki wodnej, 

f)  wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń 
wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń 
wodnych, 

g)  stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych, 

h)  mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska, 

i)  stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych; 

 



 Z powyższego wynika, i ż  osoba fizyczna bądź jednostka organizacyjna 
niebędąca przedsiębiorcą (lit. b i c z definicji podmiotu korzystającego ze 
środowiska z ustawy Poś), pobierająca wodę czy odprowadzająca ścieki na 
podstawie pozwolenia wodnoprawnego spełnia cechy podmiotu 
korzystającego ze środowiska z ustawy szkodowej i można wobec niej 
uruchomić mechanizm odpowiedzialności (o ile oczywiście zostaną 
spełnione pozostałe przesłanki) 



z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych– zamknięte użycie GMO oraz zamierzone uwolnienie GMO  
do środowiska, w tym wprowadzanie produktów GMO do obrotu; 

Art. 3 „zamkniętym użyciu GMO - rozumie się przez to każde działanie polegające na modyfikacji 
genetycznej organizmów lub hodowaniu, przechowywaniu, transportowaniu, niszczeniu, 
usuwaniu lub wykorzystywaniu GMO w jakikolwiek inny sposób, podczas którego są 
stosowane zabezpieczenia, w szczególności w postaci zamkniętej instalacji, pomieszczenia lub 
innej fizycznej bariery, w celu efektywnego ograniczenia kontaktu GMO z ludźmi i 
środowiskiem;” 

• 4)   zamierzonym uwolnieniu GMO do środowiska - rozumie się przez to każde działanie 
polegające na zamierzonym wprowadzeniu do środowiska GMO albo ich kombinacji, bez 
zabezpieczeń mających na celu ograniczenie kontaktu GMO z ludźmi i środowiskiem; 

•   5)   wprowadzeniu do obrotu - rozumie się przez to zamierzone uwolnienie do środowiska 
polegające na dostarczeniu lub udostępnieniu osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, 
produktu GMO, w tym wprowadzenie na rynek w wyniku produkcji lub dopuszczenie do 
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach obrotu handlowego; wprowadzenie 
do obrotu nie dotyczy udostępnienia osobom trzecim produktu GMO, który ma być 
wykorzystany w działaniach zamkniętego użycia; 

 



 z zakresu rozporządzenia Rady nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru  
i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej 
obszar, międzynarodowy obrót odpadami; 

Chodzi o przemieszczanie odpadów, które wymaga uzyskania zezwolenia, oraz które 
jest zabronione. 

Art. 4 ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów 

Zezwolenia na: 1)   przywóz odpadów na teren kraju, 2)   wywóz odpadów poza teren 
kraju, 3)   tranzyt odpadów przez teren kraju wydaje Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska. 

odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie - rozumie się przez to każdą osobę 
fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, do której zostały przemieszczone 
nielegalnie odpady; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi, na której 
znajdują się nielegalnie przemieszczone odpady, jest odbiorcą odpadów 
sprowadzonych nielegalnie. 

Art. 12. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr zgłoszeń i decyzji w 
zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów 



 Użycie przez załącznik nr III do dyrektywy 2004/35/WE sformułowania, że chodzi o 
transgraniczne przesyłanie odpadów w obrębie, do lub z Unii Europejskiej, 
wymagające zatwierdzenia lub zabronione, w odniesieniu do rozporządzenia 
1013/2006 należy ograniczyć do przemieszczania w procedurze notyfikacji lub 
zabronionego; nie wchodzi w grę przemieszczanie wolne i odbywające się w 
procedurze informowania (M. Górski, Odpowiedzialność administracyjnoprawna…, 
s. 39.) 



z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych – gospodarowanie 
odpadami wydobywczymi na podstawie zezwolenia na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

Rozdział czwarty ustawy o odpadach wydobywczych 

Art. 14 ust. 2. Zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych wydaje właściwy organ na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 



Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się również: 

1) produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, składowanie, 
uwalnianie do środowiska oraz transport: 

a)  substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji 
stwarzających zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie w rozumieniu 
przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, 

b)  środków ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie 
roślin  

c) produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r.  o 
produktach biobójczych 

 Na wszystkie powyższe, tj. produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, 
przetwarzanie, składowanie, uwalnianie do środowiska i transport należy patrzeć 
przez pryzmat „działalności zawodowej”. Należy pamiętać o związku przyczynowo-
skutkowym pomiędzy szkodą, a taką działalnością. Szkoda jest wówcza, gdy 
„została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną 
przez podmiot korzystający ze środowiska” 



• Od 8 kwietnia 2011 r. pod pojęciem substancji rozumie się te, o których mowa  
w art. 3 pkt 1 rozporządzenia nr 1907/2006 (REACH), a pod pojęciem mieszanin 
rozumie się mieszaniny lub roztwory, o których mowa w art. 3 pkt 2 tego 
rozporządzenia.  

• Substancjami niebezpiecznymi i mieszaninami niebezpiecznymi są substancje i 
mieszaniny zaklasyfikowane co najmniej do jednej z piętnastu kategorii 
wymienionych w art. 4 ust. 1 nowej ustawy o substancjach chemicznych i ich 
mieszaninach.  

• Substancjami stwarzającymi zagrożenie i mieszaninami stwarzającymi zagrożenie są 
substancje i mieszaniny należące co najmniej do jednej z klas zagrożenia 
wymienionych w częściach 2-5 załącznika I do rozporządzenia nr 1272/2008 w 
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 



 Pod pojęciem środków ochrony roślin należy rozumieć „substancje aktywne lub 
preparaty zawierające jedną lub więcej substancji aktywnych, w postaci 
dostarczonej użytkownikowi, przeznaczone do: a) ochrony roślin, produktów 
roślinnych lub przedmiotów przed organizmami szkodliwymi  
lub zapobiegania występowaniu tych organizmów, b) wpływania na procesy 
życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy, w tym regulator wzrostu, c) 
zabezpieczenia produktów roślinnych, jeżeli te substancje lub preparaty nie są 
objęte odrębnymi przepisami, d) niszczenia niepożądanych roślin, e) niszczenia 
części roślin lub hamowania,  lub zapobiegania niepożądanemu wzrostowi roślin” 
(art. 1 pkt 14 ustawy o ochronie roślin.) 

 Produkt biobójczy oznacza „substancję czynną lub preparat zawierający co 
najmniej jedną substancję czynną, w postaciach, w jakich są dostarczone 
użytkownikowi, przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, 
zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny sposób organizmów 
szkodliwych przez działanie chemiczne lub biologiczne” (art. 3 pkt 1 ustawy o 
produktach biobójczych.) 

 



2)   transport: 

a)   towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
o przewozie towarów niebezpiecznych  

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych (art. 2 pkt odpowiednio 4, 1 , 2 i 3) 

 Towar niebezpieczny definiowany jest jako „materiał lub przedmiot, który zgodnie 
z ADR, RID lub ADN nie jest dopuszczony, odpowiednio, do przewozu drogowego, 
przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową albo jest dopuszczony do 
takiego przewozu na warunkach określonych w tych przepisach. 

 Umowa ADR oznaczała „umowę europejską dotyczącą międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie 
dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 194, poz. 1629), wraz ze zmianami 
obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej 
Polskiej, podanymi do publicznej wiadomości we właściwy sposób. 



 Regulamin RID oznacza „Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami 
towarów niebezpiecznych (RID), stanowiący Aneks I do Przepisów ujednoliconych o 
umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM), będących 
załącznikiem B do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), 
sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 34, poz. 158 i 159, z 
1997 r. Nr 37, poz. 225 i 226 oraz z 1998 r. Nr 33, poz. 177) 

 ADN oznacza umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu 
śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartą w 
Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1537), wraz ze 
zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do 
Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób 



 

 

 

 

b)   materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 

sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. 

Art. 99 ust. 1. Do przewozu towarów niebezpiecznych statkami 

stosuje się postanowienia rozdziału VII Konwencji SOLAS oraz 

załącznika 3 do Konwencji MARPOL 
 



 Eksploatacja składowisk zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania 
dwutlenku węgla 

Projekt nowelizacji PGiG 

Art. 8. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i 
ich naprawie  w art. 3 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 
pkt 8 w brzmieniu: 

"8) z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21 i ... ) - podziemne składowanie 

dwutlenku węgla;". 



Ustawa szkodowa a inne przepisy 

 regulujące odpowiedzialność  

za negatywne oddziaływanie na środowisko 
 



• Ustawa szkodowa jest pierwszą, która powinna mieć zastosowanie do 
szkód w środowisku i dopiero w razie niemożności jej zastosowania należy 
poszukiwać innych rozwiązań.  

• W przypadku bowiem niejednoznaczności przepisów lub wewnętrznych 
sprzeczności występujących w systemie prawa to właśnie do organów, 
stających wobec dylematu, który z kolidujących przepisów zastosować, 
należy usunięcie istniejących kolizji.  



• W pierwszej kolejności wykładania gramatyczna przepisów 

• Jeżeli nie można poprzestać na gramatycznym brzmieniu jednego z przepisów, 
należy użyć wykładni systemowej, z wykorzystaniem : 

– reguły czasowej, lex posterior derogat legi anteriora (zasada wymagająca 
istnienia przepisów w pełni tożsamych zakresowo), 

–  reguły przedmiotowej, lex specialis derogat legi generali (przy pełnej 
tożsamości hipotez)  

– reguły hierarchicznej, lex superior derogat legi inferiori.  



art. 7a ustawy – Poś   

 do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w 

środowisku w rozumieniu ustawy szkodowej stosuje się przepisy tej 
ustawy.  

 ustawę szkodową należy traktować jako tzw. „lex specialis” w stosunku do 
ustawy – Poś.  
 



Art. 362 Poś 
• przewiduje odpowiedzialność ponoszoną przez podmiot korzystający ze środowiska 

• nie ma w konsekwencji zastosowania do osób fizycznych korzystających ze 
środowiska w ramach korzystania powszechnego lub zwykłego 

• Przewiduje trzy formy tej odpowiedzialności tj.  

  sankcyjną decyzję zobowiązującą nakładającą obowiązki o   
 charakterze materialnym (ust. 1 i 2),  

  sankcyjną decyzję zobow. nakładającą zobowiązania  
 finansowe, zwana także zadośćuczynieniem administracyjnym (ust. 3 – 5)  

   sankcyjną decyzję zobowiązującą powiązaną z obowiązkiem  
 rekultywacyjnym (ust.6). 



• Przepis nie wymaga, aby negatywne oddziaływanie było zawinione czy nawet 
bezprawne, chodzi bowiem o obiektywny stan negatywnego oddziaływania.  

•  Istotne znaczenie ma fakultatywny charakter tej decyzji.  

 Organ powinien ją wydać w szczególności wówczas gdy nie ma możliwości 
zastosowania innych, bardziej szczegółowych rozwiązań prawnych (w przypadku 
szkód w środowisku mamy szczegółowe rozwiązania w ustawie szkodowej) 

 można zastosować,  gdy interes społeczny przeważa nad interesem jednostki, co 
każdorazowo powinno być rozważone. Ocena charakteru danego oddziaływania 
powinna mieć zawsze charakter indywidualny i konkretny.  



 Sankcyjna decyzja nakładająca obowiązki o charakterze 
materialno prawnym 

1. 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. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ ochrony środowiska może określić: 

 1)   zakres ograniczenia oddziaływania na środowisko lub stan, do jakiego ma 
zostać przywrócone środowisko; 

 1a)  czynności zmierzające do ograniczenia oddziaływania na środowisko lub 
przywrócenia środowiska do stanu właściwego; 

 2)   termin wykonania obowiązku. 

 



Sankcyjna decyzja zobowiązująca (finansowa) 
 Przewidziana została przez ustawodawcę w art. 362 ust. 3. Zobowiązujące ona już nie do podjęcia 

działań o charakterze materialnym, bezpośrednio wpływających na stan środowiska, ale do 
wpłacenia pewnej sumy odzwierciedlającej środowiskowe koszty negatywnych konsekwencji 
prowadzonych przez niego działań. Pomimo, iż przepis nie wskazuje jednoznacznie formy działania 
organu nakładającej takie zobowiązanie, ale ze względu na wiążący charakter tegoż zobowiązania, 
poprzez odniesienie się do ust. 1 (brak możliwości nałożenia działań, o których mowa 
 w ust. 1 przyjmuje się, iż chodzi o decyzję administracyjną. Rozwiązanie przyjęte w tym przepisie 
nazywane jest w doktrynie „zadośćuczynieniem administracyjnym”,  
czy też „quasi-odszkodowaniem administracyjnym” Celem tej formy odpowiedzialności 
administracyjnoprawnej wydaje się być zapobieżenie sytuacji, w której podmiot powodujący 
negatywne skutki w środowisku byłby zwolniony z odpowiedzialności, gdyby nie można było go 
zobowiązać do usunięcia tych skutków, bądź też nie byłoby możliwe zobowiązanie go  
do zaprzestania prowadzenia działalności powodującej takie negatywne skutki. Chodzi zatem  
o niedopuszczenie do nierealizowania zasady prewencji i zasady odpowiedzialności sprawcy za 
skutki jego działań dla środowiska (zasada zanieczyszczający płaci). 

 



Sankcyjna decyzja zobowiązująca (rekultywacyjna)  
• Przewidziana jest w art. 362 ust. 6. 

•  Daje ona możliwość nałożenia obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego bądź 
zadośćuczynienia administracyjnego na władający powierzchnią ziemi podmiot 
korzystający ze środowiska, jeżeli „na zasadach określonych w ustawie są one 
obowiązane do rekultywacji powierzchni ziemi”. Decyzja z art. 362 ust. 6 miała w 
założeniu być instrumentem odpowiedzialności w przypadku niewykonywania 
obowiązków wynikających z decyzji rekultywacyjnej W chwili obecnej przepis ten 
jest jednak bezprzedmiotowy, bowiem wraz z wejściem w życie ustawy szkodowej, 
przepisy dotyczące rekultywacji powierzchni ziemi i obowiązków władającego 
powierzchnią ziemi zostały uchylone. Zgłaszane w doktrynie postulaty odnośnie 
braku ratio legis dla tego przepisu i konieczności jego uchylenia zostały 
uwzględnione w projekcie nowelizacji Poś. 

• W projekcie ustawy – Poś uchyla się ust. 6. 

 

 



 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
  

 W ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest to art. 22a ust. 2, 
zgodnie z którym do rekultywacji gruntów, które zostały zanieczyszczone 
substancjami, preparatami, organizmami lub mikroorganizmami stosuje 
się odpowiednio przepisy ustawy szkodowej 

 Natomiast do zanieczyszczeń, sprzed 30 kwietnia 2007 r., także na 
gruntach rolnych i leśnych, zastosowanie znajdzie ustawa Poś 



Ustawa  – Prawo wodne  

 Zawiera art. 185 ust. 2, zgodnie z którym „do zapobiegania szkodom w wodach i 
naprawy szkód w wodach w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie stosuje się przepisy tej ustawy” 



Ustawa o odpadach 

• na etapie prac parlamentarnych nad projektem ustawy szkodowej zrezygnowano z 
zamieszczenia analogicznych jak w Prawie wodnym przepisów do ustawy o 
odpadach, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych, które przewidywał projekt przedłożony przez Radę Ministrów 

• W wielu przypadkach składowania czy magazynowania odpadów  w miejscach na 
ten cel nieprzeznaczonych, nie jest możliwe ustalenie czy doszło do szkody 
w środowisku bez wcześniejszego usunięcia tych odpadów. Podobnie nie jest 
możliwe przeprowadzenie działań naprawczych np. przywrócenie standardów 
jakości gleby lub ziemi, gdy na powierzchni ziemi składowane są odpady. 
Równocześnie przepisy ustawy o odpadach (art. 34) nie budzą wątpliwości, co do 
właściwości organu i trybu postępowania w tym zakresie.  

• „Art. 24a.1. Organ ochrony środowiska zawiesza postępowanie wszczęte na podstawie art. 24 ust. 5 do 
czasu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. 

 2. Organ ochrony środowiska podejmuje postępowanie z urzędu w terminie do dwóch miesięcy od daty 
powzięcia informacji o usunięciu odpadów, o którym mowa w ust. 1”.; 

 



Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 1 czerwca 2009 r.  

• TAK: Składowanie odpadów na składowisku nie może być uznane za szkodę w 
powierzchni ziemi w rozumieniu art. 35 ust. 2 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493), a zamknięcie i rekultywacja 
urządzonego składowiska odpadów nie stanowi rekultywacji ziemi lub gleby 
zanieczyszczonej substancjami, preparatami lub organizmami (por. art. 22a ustawy z 3 
lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych )Powstała z tytułu funkcjonowania 
tego składowiska szkoda nie odpowiada bowiem definicji szkody w powierzchni ziemi 
zawartej w art. 6 pkt 1 lit. c. ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 
Zarówno składowanie i magazynowanie odpadów jak i niektóre kwestie związane z 
likwidacją składowisk odpadów regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach. Jest to więc szkoda innego rodzaju, niż szkoda w powierzchni ziemi.  

• NIE: Jeżeli składowisko powstało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. w wyniku działalności, 
która także została zakończona przed tą datą, w sprawie ma zastosowanie art. 35 ust. 1 
ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, to znaczy stosuje się w niej 
przepisy dotychczasowe, w tym określające też właściwość organu. 



Ustawa  o ochronie przyrody 
• Art. 37 ust. 1 przewiduje swoisty rodzaj odpowiedzialności administracyjnej za 

podjęte na obszarze Natura 2000 działania mogące znacząco negatywnie 
oddziaływać na cele ochrony tego obszaru 

• W obecnym stanie prawnym, jeżeli działania mogące znacząco negatywnie 
oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub proponowanego obszaru 
Natura 2000, zostały podjęte bez uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 34, 
lub decyzji, o której mowa w art. 35a, rdoś, a na obszarach morskich - dyrektor 
właściwego urzędu morskiego, nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i 
podjęcie w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu przywrócenia 
poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków. 
Jednocześnie działania takie mogą spełniać kryteria szkody w środowisku 



Projekt nowelizacji dodaje nowy ustęp do art. 37: 

 4. W przypadku działań, o których mowa w ust. 1 i 2, do których ma jednocześnie 
zastosowanie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w 
środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r., Nr 75, poz. 493, z późn. zm.), nie wydaje 
się decyzji, o której mowa w ust. 1.” 

 W przypadku pozostałych działań szkodliwych dla celów ochrony obszarów Natura 
2000 prowadzone będzie postępowanie w trybie ustawy o ochronie przyrody, przy 
czym dodaje się nowe art. 37a – 37d, które uszczegółowiają zakres decyzji i 
wskazują na zakres odpowiedzialności (rozwiązania analogiczne jak w ustawie 
szkodowej). 



ZMIANY W PRZEPISACH POŚ 
DOTYCZĄCYCH POWIERZCHNI ZIEMI 

HISTORYCZNE ZANIECZYSZCZENIA 
POWIERZCHI ZIEMI 

REMEDIACJA 

 



Nowe obowiązki prowadzącego instalację,  

w związku z ochroną gleb 
1. Przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji lub przed aktualizacją pozwolenia zintegrowanego po 

raz pierwszy po dniu 7 stycznia 2013 r.  

• obowiązkiem podmiotu będzie  (wtedy gdy eksploatacja instalacji obejmuje 
wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje 
możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu) 
opracowanie sprawozdania bazowego („raportu początkowego”) zawierającego informacje 
na temat zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko  

2. W trakcie eksploatacji instalacji  

• monitoring gleby (raz na 5 lat) i wód gruntowych (raz na 10 lat) 

• Lub systematyczna ocena ryzyka zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych 

3. po zakończeniu eksploatacji instalacji  

• ocena stanu zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych – „raport końcowy” 

 



4. gdy w raporcie końcowym stwierdzono zanieczyszczenie powstaje obowiązek 
doprowadzenia gleby i wód gruntowych na terenie zakładu do : 

– stanu początkowego – stanu określonego w raporcie początkowym 

– stanu bezpiecznego – stanu nie stwarzającego znaczącego zagrożenia 
dla zdrowia ludzi i środowiska - przy uwzględnieniu aktualnego i 
przyszłego sposobu użytkowania terenu [dotyczy zanieczyszczenia 
spowodowanego eksploatacją instalacji przed pierwszą aktualizacją 
pozwolenia po dniu 7 stycznia 2013 r.] 



Nowe definicje 
– substancja powodująca ryzyko – substancja stwarzająca zagrożenie i mieszanina 

stwarzająca zagrożenie należącą co najmniej do jednej z klas zagrożenia 
wymienionych w częściach 2–5 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i 
uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1). 
w szczególności substancje wymienione w przepisach wykonawczych wydanych 
na podstawie art. 101a ust.7. 

– badania zanieczyszczenia gleby i ziemi – rozumie się przez to pomiary zawartości 
substancji powodujących ryzyko w glebie i w ziemi, w tym pobieranie próbek oraz 
związane z tymi pomiarami badania właściwości gleby i ziemi 

 



NOWE ROZPORZĄDZENIE (zastąpi rozporządzenie w sprawie 
standardów), 

Określi:  
• etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych, w tym: 

– sposób ustalenia działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie obecnie lub 
w przyszłości, 

– sposób ustalenia listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest 
spodziewane ze względu na działalność o której mowa w lit. a, 

– niektóre źródła informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi,  

– zasady uznawania istniejących badań zanieczyszczenia gleby i ziemi za aktualne, 

– sposób prowadzenia wstępnych i szczegółowych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi; 

• rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń; 

• dopuszczalne zawartości w glebie  oraz dopuszczalne zawartości w ziemi niektórych substancji 
powodujących ryzyko, zróżnicowane dla poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów, 
wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania; 

• referencyjne metodyki wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi. 

 



Fakultatywna część upoważnienia 

W rozporządzeniu mogą zostać określone: 

– dodatkowe wymagania dotyczące oceny wystąpienia zanieczyszczenia ziemi 
gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu gdzie eksploatowana jest 
lub była w przeszłości instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego, w tym wymagania dotyczące zakresu i sposobu sporządzenia: 

• raportu początkowego  

• monitoringu w trakcie eksploatacji instalacji  

• raportu końcowego 

–referencyjne metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji 
w glebie, ziemi i wodach gruntowych 

–sposób określania dopuszczalnej zawartości w glebie oraz dopuszczalnej 
zawartości w ziemi substancji powodującej ryzyko, innej niż określona wprost w 
rozporządzeniu 

 



Nowe definicje 
– remediacja – poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom 

mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości, kontrolowanie 
oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się substancji powodujących ryzyko, 
tak, aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i planowanego w 
przyszłości sposobu użytkowania terenu; w uzasadnionych przypadkach 
remediacja może polegać na samooczyszczaniu, jeżeli przynosi ono 
największe korzyści dla środowiska 

• pojęcie remediacji nie jest zdefiniowane w Dyrektywie IED, lecz zostało 
użyte w definicji konkluzji BAT, a art. 22 ust. 3 i 4  IED odnosi się do tego 
rodzaju działań 

 



Nowe definicje 

 
– samooczyszczanie – to biologiczne, chemiczne i fizyczne procesy, których 

skutkiem jest ograniczenie ilości, ładunku, stężenia, toksyczności, 
dostępności oraz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w glebie, ziemi i 
wodach, przebiegając samoistnie, bez ingerencji człowieka, ale których 
przebieg może być przez człowieka wspomagany 

 



 

Obowiązki dotycząc rejestracji 

 historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 



Starosta dokonuje:  

• identyfikacji terenów na których występuje potencjalne historyczne 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi, poprzez: 

– ustalenie działalności mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować 

historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, która była prowadzona na danym 

terenie przed 30 kwietnia 2007 r., 

– ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub 

ziemi jest spodziewane ze względu na daną działalność, 

– analizę dostępnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub 

ziemi 

– w razie potrzeby, wykonanie wstępnych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi. 

• sporządza wykaz terenów, na których stwierdził występowanie potencjalnych 

historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi 

• władający powierzchnią ziemi – na wniosek starosty – udostępnia wszelkie 

informacje o występowaniu historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

oraz jego możliwych źródłach, znajdujące się w jego posiadaniu 

 



W rejestrze gromadzi się informacje o: 

• zgłoszonych potencjalnych historycznych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi, w tym rodzaju, 
charakterystyce, miejscu, czasie wystąpienia oraz aktualnym statusie historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi; 

• remediacji podejmowanych w związku z wystąpieniem historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
oraz osiągniętych w ich wyniku efektach ekologicznych;  

• działalności prowadzonej na terenie, na którym wystąpiło historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, 
obecnie, a także, o ile takie informacje są dostępne  - w przeszłości; 

• imię, nazwisko albo nazwę i określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z 
Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), władającego powierzchnią ziemi, na terenie na którym występuje 
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz adres jego zamieszkania albo adres siedziby; 

• imię, nazwisko albo nazwę i określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z 
Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), obowiązanego do przeprowadzenia remediacji, na terenie na którym 
występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz adres jego zamieszkania albo adres 
siedziby; 

• prowadzonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska postępowaniach w sprawach 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi; 

• postępowaniach sądowych w sprawach historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

 



Dane do rejestru wprowadzać będzie RDOŚ: 

• z wykazu terenów, sporządzonego przez starostę i przekazywanego do RDOŚ 

• ze zgłoszenia pochodzącego bezpośrednio od władającego albo od „każdego” (art. 
101 e ust. 1 i art. 101e ust. 3), jeżeli uzna to zgłoszenie za uzasadnione  

oznaczając każdy z tych terenów jako ten, na którym występuje potencjalne 
historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi. 

RDOŚ w drodze decyzji skierowanej do władającego powierzchnią ziemi stwierdza 
wpisanie do rejestru terenu, na którym występuje potencjalne historyczne 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi.     

Regionalny dyrektor ochrony środowiska aktualizuje i uzupełnia dane w rejestrze 
na podstawie: 

• aktualizacji wykazu, o którym mowa w art. 101d ust. 5; 

• pomiarów, o których mowa w art. 101f ust. 1 oraz art. 101f ust. 7;  

• ustalonych planów remediacji, o których mowa w art. 101k ust. 1. 

 



Art. 101 e ust. 1  

Podmiot korzystający ze środowiska lub władający powierzchnią ziemi, który stwierdza 

historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt 

regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. 

Art. 101 e ust. 3 

Każdy, kto stwierdza potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi może zgłosić 

ten fakt regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. 

 art. 101f  

Na terenie, na którym prowadzona była : 

• przed 30 kwietnia 2007 r. działalność mogąca z dużym prawdopodobieństwem powodować 

historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi 

• oraz istnieją przesłanki wskazujące na występowanie historycznego zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi, 

regionalny dyrektor ochrony środowiska może, na władający powierzchnią ziemi podmiot 

korzystający ze środowiska w drodze decyzji, nałożyć obowiązek badań zanieczyszczenia gleby 

i ziemi oraz termin przedłożenia wyników tych badań 

Rdoś może wykonywać badania, jeżeli nie istnieje możliwość zobowiązania do tego 

władającego. 

 



 Odpowiedzialność za historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

Zakres podmiotowy 

 

•Władający powierzchnią ziemi, na której występuje historyczne 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi, jest obowiązany, do przeprowadzenia 
remediacji. 

• Jeżeli władający powierzchnią ziemi wykaże, iż historyczne zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi, dokonane po dniu objęcia przez niego władania, 
spowodował inny wskazany podmiot, zwany dalej sprawcą, to obowiązek 
remediacji spoczywa na sprawcy. 

• Jeżeli zanieczyszczenie zostało spowodowane przez sprawcę za zgodą lub 
wiedzą władającego powierzchnią ziemi, jest on obowiązany do 
przeprowadzenia remediacji solidarnie ze sprawcą. 

 



Regionalny dyrektor  ochrony środowiska dokonuje remediacji historycznych 

zanieczyszczeń, jeżeli: 

•  nie można wszcząć wobec władającego powierzchnią ziemi postępowania 

egzekucyjnego dotyczącego obowiązku remediacji 

•  władający powierzchnią ziemi wykaże, że zanieczyszczenie, dokonane po dniu 

objęcia przez niego władania, spowodował inny sprawca, a sprawca nie może 

zostać zidentyfikowany 

•  władający powierzchnią ziemi dokonał zgłoszenia na podstawie art. 12 ustawy 

wprowadzającej oraz starosta uwzględnił zgłoszenie w rejestrze zawierającym 

informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości 

gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem terenów, na których obowiązek rekultywacji 

obciążał starostę 

•  z uwagi na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia 

nieodwracalnych szkód w środowisku jest konieczne niezwłoczne jej podjęcie 

 



Koszty – art. 101j 
• W określonych przypadkach organ (rdoś) żąda od władającego powierzchnią ziemi 

zwrotu poniesionych przez siebie kosztów przeprowadzenia remediacji, w tym 
kosztów badań gleby i ziemi oraz kosztów sporządzenia planu remediacji 

• W przypadku, jeżeli władający powierzchnią ziemi wykaże, iż historyczne 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi, dokonane po dniu objęcia przez niego 
władania, spowodował inny sprawca, to zwrotu kosztów organ, żąda od sprawcy 

• W określonych przypadkach organ może odstąpić od żądania zwrotu całości albo 
części kosztów przeprowadzenia remediacji 

• Obowiązek poniesienia kosztów remediacji, ich wysokość oraz sposób uiszczenia 
określa, w drodze decyzji organ 

 



Remediację prowadzi się zgodnie z ustalonym planem remediacji 

Plan remediacji ustala (po zasięgnięciu opinii określonych organów) regionalny 

dyrektor ochrony środowiska w drodze decyzji określającej: 

• obszar wymagający podjęcia remediacji, poprzez wskazanie adresu 

i numerów działek ewidencyjnych i powierzchni; 

• zawartości w glebie i w ziemi substancji powodujących ryzyko, do jakiego 

doprowadzi prowadzona remediacja na danym terenie; 

• sposobu prowadzenia remediacji; 

• terminu rozpoczęcia i zakończenia remediacji; 

• sposobu potwierdzenia prawidłowego wykonania remediacji, w tym miejsce 

i sposób przeprowadzenia badań zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz 

sposób ich udokumentowania. 

• Projekt planu remediacji przedkłada obowiązany do remediacji  (władający 
powierzchnią ziemi lub sprawca) 

 



Art. 101l. 1. Jeżeli władający powierzchnią ziemi albo sprawca nie przeprowadza 
remediacji, pomimo, że zgodnie z art. 101g, jest do tego obowiązany, regionalny 
dyrektor ochrony środowiska: 

– wzywa go do przedłożenia projektu planu remediacji w określonym terminie; 

– jeżeli nie uczyniono zadość wezwaniu nakłada na niego, w drodze decyzji, 
obowiązek  przeprowadzenia remediacji. 

W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się obowiązek zwrotu kosztów 
opracowania planu remediacji, ich wysokość i sposób uiszczenia oraz ustala plan 
remediacji, zawierający informacje określone w pkt 1-10 

W tym przypadku nie stosuje się przepisów art. 362. 

 

 



Ocena wykonania remediacji przez RDOŚ – art. 101n 
 

• Regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje oceny wykonania 
remediacji, która polega na stwierdzeniu zgodności jej wykonania 
z ustalonym planem remediacji 

 

• W przypadku gdy stwierdzono niezgodność wykonania remediacji z 
ustalonym planem remediacji stosuje się przepisy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 

 



Sposoby prowadzenia remediacji 
•Przy ustalaniu w planie remediacji sposobu jej prowadzenia należy kierować się 
następującymi zasadami 

•W pierwszej kolejności należy rozważyć usunięcie zanieczyszczenia do dopuszczalnej 
zawartości 

•Można odstąpić od usunięcia zanieczyszczenia do dopuszczalnej zawartości gdy: 

•nie są znane technologie lub sposoby pozwalające na usunięcie zanieczyszczenia  

•negatywne skutki dla środowiska prowadzenia działań byłyby niewspółmiernie wysokie do 
korzyści w środowisku 

•przeprowadzona analiza kosztów i korzyści dla kilku wariantów wykaże, 
że koszty oczyszczania byłyby nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do korzyści w środowisku 

•podmiot obowiązany do przeprowadzenia remediacji wykaże, że zanieczyszczenie nastąpiło 

przed dniem 1 września 1980 r .  

 W TAKIEJ SYTUACJI WYKONANIE REMEDIACJI NASTĄPI INNYM SPOSOBEM 
NIŻ OCZYSZCZENIE POWIERZCHNNI ZIEMI 



• Gdy remediacja dokonywana jest sposobem innym niż oczyszczanie powierzchni ziemi w 
planie remediacji określa się: 

– sposób zmniejszenia ilości zanieczyszczeń, 

lub 

– ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,  w tym także 
zasady kontrolowania zanieczyszczenia poprzez prowadzenie badań 

lub 

– przeprowadzenie samooczyszczania (również wspomaganego 
samooczyszczania), jak również: 

– zasady kontrolowania zanieczyszczenia poprzez prowadzenie badań  

– można określić sposób ograniczenia dostępu ludzi do 
zanieczyszczonego terenu 

– można wskazać konieczność zmiany sposobu użytkowania 
zanieczyszczonego terenu  

 



 

 

PROJEKTOWANE ZMIANY W USTAWIE SZKODOWEJ 



• art. 20 – umożliwiający rdoś nałożenie na podmiot korzystający ze 
środowiska m.in. obowiązku wykonywania pomiarów zawartości 
substancji w glebie lub ziemi, 

• art. 21-23 – określające zasady odpowiedzialności finansowej za 
przeprowadzenie działań zapobiegawczych i naprawczych (zgodnie 
z zasadą „zanieczyszczający płaci”), 

• art. 24 – umożliwiający zgłoszenie szkód w środowisku przez każdego do 
rdoś 

A także 

• art. 28a-28e ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska – określający zasady 
prowadzenia rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku 
i szkód w środowisku 

 



Uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych 
(zmiana art. 13) 

– Wniosek o uzgodnienie warunków prowadzenia działań naprawczych dla 
szkody w  środowisku w powierzchni ziemi będzie zawierał PROJEKT 
PLANU REMEDIACJI 

– Uzgodnienie warunków prowadzenia działań naprawczych w przypadku 
szkody w środowisku w powierzchni ziemi W DRODZE DECYZJI UTALAJĄCEJ 
PLAN REMEDIACJI 

 

ANALOGIA DO POŚ – ART. 101K 

 
 



Nałożenie obowiązku przeprowadzenia działań 
zapobiegawczych lub naprawczych (zmiana art. 15) 

 
 WEZWANIE DO PRZEDŁOŻENIA WNIOSKU O UZGODNIENIE 
WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH 

Jeżeli wezwanie pozostaje bez odpowiedzi - decyzja nakładająca obowiązek 
przeprowadzenia działań 

• w przypadku szkody w środowisku w powierzchni ziemi – M. IN. 
USTALAJĄCA PLAN REMEDIACJI 

 



Harmonogram podejmowania działań zapobiegawczych  
i naprawczych (nowy art. 16a) 

 
 

– Celem opracowania harmonogramu jest uporządkowanie realizacji zadań 
przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 

– Harmonogram dotyczy jedynie terenów, na których to rdoś jest 
obowiązany do podjęcia działań zgodnie z art. 16. 



Definicja stanu początkowego 
– stan początkowy - stan i funkcje środowiska oraz poszczególnych elementów 

przyrodniczych przed wystąpieniem szkody w środowisku, oszacowane na 
podstawie dostępnych informacji; w przypadku szkody w powierzchni ziemi 
rozumie się przez to stan zgodny ze standardami jakości gleby i ziemi w 
szczególności: 

• stan określony w raporcie początkowym 

albo 

• jeśli nie ma dostępnych informacji na temat stanu początkowego 
lub w raporcie początkowym stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko, 
rozumie się przez to stan zgodny z dopuszczalnymi zawartościami 
substancji powodujących ryzyko 

 



Kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku 
– rozporządzenie MŚ z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny 

wystąpienia szkody w środowisku  

• będzie zmienione po wejściu w życie ustawy zmieniającej 

– kryterium oceny wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi: 

•  przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi 

• przekroczenie dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w 
glebie, w ziemi lub w wodach gruntowych 

• konieczność zmiany dotychczasowego sposobu wykorzystania powierzchni 
ziemi 

 



Naprawa elementów przyrodniczych – ZMIANA DEFINICJI 

 
– obejmuje również naturalną regenerację (czyli dla wód i powierzchni ziemi 

– samooczyszczanie w rozumieniu Poś) 

– w odniesieniu do powierzchni ziemi – usunięcie zagrożenia dla zdrowia 
ludzi, w tym przywrócenie do stanu zgodnego ze  standardami jakości 
gleby lub ziemi usuniecie zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska 

 

 



Naturalna regeneracja – NOWA DEFINICJA 
– gatunków chronionych – proces odtwarzania się populacji gatunku na 

danym terenie do stanu początkowego lub do osiągnięcia właściwego 
stanu ochrony gatunku 

– chronionych siedlisk przyrodniczych – proces odtwarzania się siedliska 
przyrodniczego na danym terenie do stanu początkowego lub do 
osiągnięcia właściwego stanu ochrony siedliska przyrodniczego 

 przebiegający samoistnie, bez ingerencji człowieka, ale którego przebieg 
może być przez człowieka wspomagany 

– wód i powierzchni ziemi – rozumie się przez to samooczyszczanie w 
rozumieniu przepisów POŚ 

 



Działania naprawcze – ZMIANA DEFINICJI 
– wszelkie działania, w tym działania ograniczające lub tymczasowe, 

podejmowane w celu naprawy, lub zastąpienia w równoważny sposób 
elementów przyrodniczych lub ich funkcji, które uległy szkodzie, a także 
działania kompensacyjne; do działań naprawczych zalicza się w 
szczególności przeprowadzenie remediacji (ZMIANA! – dotychczas 
„oczyszczanie gleby i wody”), przywracanie naturalnego ukształtowania 
terenu, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, 
reintrodukcję zniszczonych gatunków, prowadzące do usunięcia zagrożenia 
dla zdrowia ludzi oraz przywracania równowagi przyrodniczej na danym 
terenie 

REMEDIACJA ZOSTANIE ZDEFINIOWANA POPRZEZ ODESŁANIE DO PRZEPISÓW 
POŚ 

 



Działania naprawcze – rozporządzenie (planowana zmiana) 
– rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów działań 

naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia. 

• będzie zmienione po wejściu w życie ustawy zmieniającej 

• rodzaje działań naprawczych w przypadku szkody w środowisku w 
powierzchni ziemi: 

– usunięcie bieżącego lub przyszłego zagrożenia dla zdrowia ludzi, 

–  przywrócenie gleb i ziemi do stanu wymaganego standardami 
jakości   

– Analogia do POŚ  - art. 101p 

 



Działania naprawcze – rozporządzenie (planowana zmiana) 
– Rodzaje działań naprawczych w przypadku szkody w środowisku 

w powierzchni ziemi: 

– remediacja polegająca na usunięciu zanieczyszczenia, przynajmniej 
do dopuszczalnej zawartości w glebie i w ziemi substancji powodujących ryzyko w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska 

– remediacja polegająca na zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń 

– remediacja polegająca na ograniczeniu możliwości rozprzestrzeniania się 
zanieczyszczeń  

– remediacja polegająca na przeprowadzeniu naturalnej regeneracji powierzchni 
ziemi (tj. samooczyszczania) 

 



 

Obowiązki dotyczące rejestracji  

szkód w środowisku 



• Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr bezpośrednich zagrożeń 
szkodą w środowisku i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju. 

• RDOŚ wprowadza niezwłocznie do rejestru, o którym mowa w art. 26a ust. 1, dane 
ze zgłoszenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 oraz uzasadnionego zgłoszenia, o 
którym mowa w art. 24 ust. 1.”; 

• RDOŚ uzupełnia i aktualizuje dane w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, na każdym 
etapie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. 

• GDOŚ może dokonywać zmian w rejestrze gdy stwierdzi niezgodność zawartych w 
nim danych z posiadanymi przez siebie informacjami, w szczególności 
wynikającymi z prowadzonych postępowań administracyjnych i sądowo-
administracyjnych w zakresie bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku oraz 
szkód w środowisku. 

• Bezpośredni dostęp do wszystkich danych zawartych w rejestrze posiadają 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego organy ochrony środowiska oraz 
organy Inspekcji Ochrony Środowiska. 

 

 



Po otrzymaniu od podmiotu korzystającego ze środowiska informacji o zakończeniu działań 
zapobiegawczych lub naprawczych, o której mowa w art. 19, albo po zakończeniu prowadzonych 
przez organ ochrony środowiska działań zapobiegawczych lub naprawczych organ ochrony 
środowiska wprowadza do rejestru, o którym mowa w art. 26a ust. 1, następujące dane: 

• określenie rodzaju, opis, wskazanie miejsca i datę wystąpienia lub wykrycia bezpośredniego zagrożenia 
szkodą w środowisku lub szkody w środowisku; 

• mię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo adres siedziby oraz określenie przedmiotu 
wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), podmiotu 
korzystającego ze środowiska, którego działalność była przyczyną bezpośredniego zagrożenia szkodą w 
środowisku lub szkody w środowisku, jeżeli został on zidentyfikowany; 

• datę wszczęcia postępowania w danej sprawie; 

• zeskanowane decyzje wydane w danej sprawie; 

• informacje o odwołaniach od decyzji, o których mowa w pkt 4, w tym wskazanie podmiotu odwołującego 
się od decyzji, organu, do którego wniesiono odwołanie, przyczyn odwołania, treści i daty rozstrzygnięcia; 

• datę zakończenia działań zapobiegawczych lub naprawczych; 

• opis przeprowadzonych działań zapobiegawczych lub naprawczych oraz osiągniętego efektu ekologicznego. 

 



Organ ochrony środowiska, wprowadza również do rejestru, o którym mowa 
w art. 26a ust. 1, następujące dane, o ile je posiada: 

• wskazanie źródła finansowania kosztów działań zapobiegawczych lub 
naprawczych; 

• informację o bezpośrednim pokryciu kosztów przez stronę 
odpowiedzialną; 

• informację o pełnym albo częściowym odzyskaniu kosztów od strony 
odpowiedzialnej w wyniku postępowania egzekucyjnego; 

• informację o pełnym albo częściowym odzyskaniu kosztów ze środków 
zabezpieczenia finansowego podmiotu korzystającego ze środowiska; 

• informację o przyczynie nieodzyskania całości albo części kosztów 
 



 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


