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Ireneusz Stachowiak
Prezes 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu

Słowo wstępne

Rozwój przemysłu, transportu, urbanizacji, nieprawidłowa uprawa ro-
li i  stosowanie dużych ilości nawozów sztucznych, erozja gleb, wycinka la-
sów na masową skalę, eksploatacja złóż naturalnych, skażenia chemiczne 
i  bakteriologiczne wód, gleby i  powietrza, odprowadzanie do wód ścieków 
komunalnych i  przemysłowych, produkcja dwutlenku węgla i  wprowadzanie 
do atmosfery szkodliwych substancji chemicznych mają ogromny wpływ na 
degradację środowiska naturalnego i zmniejszenie różnorodności biologicznej 
organizmów żywych. Choć na degradację środowiska wpływ mają również 
zjawiska naturalne jak np. wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, powodzie 
czy susze, to niestety, większość tych negatywnych działań skutkujących po-
gorszeniem stanu ziemi, wód i  powietrza wiąże się nierozerwalnie z  działal-
nością człowieka. Efekt jest taki, że wiele gatunków fauny i  flory bezpow-
rotnie zniknęło z  powierzchni ziemi, a  kolejnemu milionowi, jak twierdzą 
naukowcy, grozi zagłada.

Idea ochrony środowiska naturalnego narodziła się dopiero w  drugiej 
połowie XIX wieku, jako reakcja na dynamiczny proces industrializacji i  roz-
rastania się miast oraz coraz większy stopień zanieczyszczania wód i  powie-
trza. Warto tutaj podkreślić, że Polska należy do krajów, w  których najwcze-
śniej podjęto działania związane z ochroną przyrody. 

Polskie przepisy prawne chronią środowisko naturalne przed jego de-
wastacją i  degradacją. Podstawowym aktem prawnym w  Polsce jest Ustawa 
o ochronie przyrody, która określa cele, zasady i  formy ochrony przyrody ży-
wej i  nieożywionej. Niezwykle ważna jest także ustawa Prawo Ochrony Śro-



Wstęp

dowiska, która określa jak powinniśmy korzystać ze środowiska, a czego nam 
nie wolno robić. Mamy też szereg ustaw, jak chociażby Ustawa o  ochronie 
wód czy ministerialnych rozporządzeń odnoszących się środowiska natural-
nego. 

W Polsce dzięki ustawodawcy istnieje unikatowy na skalę europejską 
system finansowania zadań z  zakresu ochrony środowiska, a  mianowicie ko-
rzystający ze środowiska wnosi opłaty, które to przeznaczane są na finanso-
wanie zadań z  zakresu ochrony środowiska.

Warto też przypomnieć, że w Unii Europejskiej obowiązują jedne z naj-
surowszych na świecie norm w  zakresie ochrony środowiska. Obejmują one 
obecnie ponad tysiąc aktów prawnych i  wciąż trwają prace nad kolejnymi. 
Kwestie dotyczące degradacji środowiska naturalnego i  kar, jakie grożą za 
nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów czy szkodliwą działalność skut-
kującą niszczeniem wód, powietrza i  ziemi rozstrzygają też przepisy polskie-
go Kodeksu Karnego. Oznacza to w  praktyce, że nie można bezkarnie do-
puszczać się działań mających szkodliwy wpływ na stan środowiska. Ochrona 
prawna dotyczy nie tylko podejmowania szkodliwych czynności dotyczących 
ziemi, wód czy atmosfery, ale także fauny i  flory. 

Obecny rząd RP prowadzi politykę mającą na celu ograniczenie degra-
dacji środowiska naturalnego. Najnowszym tego przykładem jest wdrożenie 
Programu Czyste Powietrze, którego celem jest ograniczenie emisji dwutlen-
ku węgla do atmosfery oraz poprawa efektywności energetycznej w  domach 
jednorodzinnych, które są obecnie największymi emiterami zanieczyszczeń 
w  Polsce. Z  surowymi karami muszą się liczyć instytucje i  osoby, które do-
puszczają się składowania odpadów w  niedozwolonych miejscach czy zanie-
czyszczania wód poprzez odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do wód, 
jezior czy innych zbiorników wodnych. 

Teraz, w  dużej mierze, w  gestii wymiaru sprawiedliwości leży to, czy 
kary za przestępstwa przeciwko przyrodzie, prowadzeniu działalności zagra-
żającej środowisku naturalnemu będą odpowiednio egzekwowane.
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prof. dr hab. Ryszard A. Stefański
Katedra Prawa Karnego, Wydziału Prawa i Administracji 

Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Wykroczenie nieprzestrzegania ograniczeń 
w dostępie do strefy czystego transportu

Wprowadzenie

Ustawą z  dnia 11 stycznia 2018  r. o  elektromobilności i  paliwach al-
ternatywnych1 do kodeksu wykroczeń został dodany art. 96c, w  którym zo-
stało stypizowane wykroczenie nieprzestrzegania ograniczeń w  dostępie do 
strefy czystego transportu. Motywy wprowadzenia tego wykroczenia nie zo-
stały wprost określone w  uzasadnieniu projektu tej ustawy, w  którym ogra-
niczono się do stwierdzenia, że: „Projektowany artykuł (art. 48 tej ustawy 
– uwaga R.A.S.) dokonuje zmiany w  ustawie z  dnia 20 maja 1971  r. – Ko-
deks wykroczeń określając wysokość kary w  przypadku braku przestrzegania 
ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu”2. Można je wyprowa-
dzić z  całokształtu uregulowań tej ustawy oraz z  faktu, że transponuje dy-
rektywę Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/94/UE z  dnia 22 paździer-
nika 2014  r. w  sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych3, która 
określa wspólne ramy dla środków dotyczących rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych w  Unii Europejskiej w  celu zminimalizowania zależności od 
ropy naftowej oraz zmniejszenia oddziaływania transportu na środowisko, 

 1 Dz.U. z 2018 r., poz. 317 (dalej cyt.: u. e. p. a.).
 2 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o  elektromobilności i  paliwach alternatyw-

nych (druk sejmowy nr 2147) http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2147 (do-
stęp: 5.04.2019).

 3 Dz. U. UE L.307/1.
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ustanawia minimalne wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw al-
ternatywnych, w  tym punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz 
punktów tankowania gazu ziemnego (LNG i CNG) i wodoru, które mają być 
wdrażane za pomocą krajowych ram polityki państw członkowskich, oraz 
wspólnych specyfikacji technicznych dotyczących takich punktów ładowania 
i  tankowania paliwa, a  także ustanawia wymogi w  zakresie informowania 
użytkowników (art. 1). Wdrożenie tych środków jest skierowane na ochronę 
środowiska poprzez poprawę jakości powietrza przed nadmierną emisją spa-
lin. Zatem głównym zadaniem art. 96c k.w. jest zapobieganie negatywnemu 
oddziaływaniu na środowisko emisji zanieczyszczeń z  transportu poprzez re-
presjonowanie sprawców wjeżdżających określonymi rodzajami pojazdów do 
strefy czystego transportu.

Przedmiot ochrony

Artykuł 96c jest zamieszczony w  rozdziale XI k. w. zatytułowanym 
„Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i  porządkowi w  komunikacji”, co 
sugeruje, że jego przedmiotem ochrony jest bezpieczeństwo lub porządek 
w  komunikacji. W  piśmiennictwie z  faktu takiego ulokowania tego przepi-
su wyciąga się wniosek, że chroni on porządek i  bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego. Jednocześnie wskazuje się, że ze względu na wprowadzenie tego 
przepisu do kodeksu wykroczeń tą samą ustawą, którą przewidziano moż-
liwość ustanowienia strefy czystego transportu, której celem jest zapobieże-
nie negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i  środowisko w  związku 
z  emisją zanieczyszczeń z  transportu, przedmiotem jego ochrony jest także 
bezpieczeństwo ekologiczne i  zdrowie człowieka4. Takie określenie wynika 
chyba z  nieznajomości znaczenia pojęcia bezpieczeństwo ekologiczne. Jest 
to termin budzący poważne wątpliwości w  doktrynie5. Definiuje się je jako 
„całkowitą likwidację lub zmniejszenie do minimum różnych zagrożeń życia 

 4 A. Płatek, Strefa czystego transportu – nowe pojęcie w  polskim prawie, Paragraf na 
Drodze 2019, nr 1, s.  18–19.

 5 P. Korzeniowski, Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, 
Łódź 2012, s.  47–66.
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i  zdrowia człowieka, których źródłem jest środowisko jego życia, biosfera”6 
lub jako „stan stabilnego i  niezakłóconego współistnienia człowieka i  środo-
wiska związany z  realizacja jego podstawowych potrzeb życiowych i  dający 
gwarancję poszanowania jego praw podmiotowych wynikających z  prawa do 
środowiska”7. Trybunał Konstytucyjny przyjął, że „Pojęcie »bezpieczeństwo 
ekologiczne” należy rozumieć jako uzyskanie takiego stanu środowiska, który 
pozwala na bezpieczne przebywanie w  tym środowisku i  umożliwia korzy-
stanie z  tego środowiska w  sposób zapewniający rozwój człowieka. Ochro-
na środowiska jest jednym z  elementów bezpieczeństwa ekologicznego”8. Nie 
sposób też uznać, że art. 96c k.w. chroni zdrowie człowieka, którego ochrona 
mieści się w pojęciu bezpieczeństwa ekologicznego.

W kontekście wskazanego wyżej ratio legis tego przepisu i  jego istoty, 
którym jest zakaz określonych w nim zachowań, największe uzasadnienie ak-
sjologiczne ma pogląd, że chroni on środowisko naturalne człowieka przed 
jego dewastacją, a ściślej czystość powietrza. Środowisko należy rozumieć tak 
jak jest zdefiniowane w  art. 3 pkt 39 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001  r. Pra-
wo ochrony środowiska9. Zgodnie z  tym przepisem środowiskiem jest „ogół 
elementów przyrodniczych, w  tym także przekształconych w  wyniku działal-
ności człowieka, a w  szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, woda, po-
wietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicz-
nej, a  także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami”. Wpraw-
dzie definicja ta jest zawarta w  innej ustawie i  swoim zasięgiem obejmuje 
obszar aktu, w  którym się znajduje, lecz – słusznie zauważa się w  doktrynie 
– że obowiązuje także na gruncie innych aktów prawnych, o  ile jest zawarta 
akcie uważanym za podstawową w  danej dziedzinie10. Nie ulega wątpliwości, 
że taką ustawą jest Prawo ochrony środowiska. Jest to główny (bliższy, bez-
pośredni) przedmiot ochrony, a  ubocznym (dodatkowym, dalszym, pośred-
nim) – porządek ruchu drogowego. 

 6 J. Ciechanowicz, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa 1999, s. 46–47.
 7 P. Korzeniowski, dz. cyt., s.  67.
 8 Wyrok TK z  dnia 6 czerwca 2006 r., K 23/05, OTK-A 2006, nr 6, poz. 62; wyrok TK 

z dnia 13 maja 2009 r., Kp 2/09, OTK-A 2009, nr 5, poz. 66.
 9 Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.
 10 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2010, s.  212.
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Strona przedmiotowa

Zachowanie sprawcze wykroczenia z  art. 96c k. w. polega na nieprze-
strzeganiu ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu. Dla realizacji 
tego znamienia istotne znacznie ma: po pierwsze, zdefiniowanie strefy czyste-
go transportu; po drugie, określenie ograniczeń w  dostępie od niej.

Strefa czystego transportu

Definicję strefy czystego transportu można skonstruować na podstawie 
art. 39 ust. 1 i  art. 40 ust. 1 u. e. p. a. Z  przepisów tych bowiem wynika, że 
strefą czystego transportu jest określony uchwałą rady gminy w gminie liczą-
cej powyżej 100 000 mieszkańców teren śródmiejskiej zabudowy lub jej czę-
ści, stanowiący zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, 
określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przy-
padku jego braku w  studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, obejmujący drogi, których zarządcą jest gmina, do 
której ogranicza się wjazd pojazdów innych niż elektryczne, napędzane wo-
dorem lub napędzane gazem ziemnym. Granice tego obszaru są oznaczone 
znakami D-54 „strefa czystego transportu” oznaczającym wjazd do strefy czy-
stego transportu oraz D-55 „koniec strefy czystego transportu” oznaczającym 
wyjazd ze strefy czystego transportu (§ 60d rozporządzenia Ministrów Infra-
struktury oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 31 lipca 2002  r. 
w  sprawie znaków i  sygnałów drogowych11). Są to znaki drogowe informa-
cyjne, które mają na celu poinformowanie kierujących pojazdami o  rodzaju 
drogi i  sposobie korzystania oraz o  obiektach znajdujących się przy drodze 
lub w  jej pobliżu przeznaczonych dla użytkowników dróg (pkt 5.1.1 załącz-
nika nr 1 do rozporządzenia ministra Infrastruktury z  dnia 3 lipca 2003  r. 
w  sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i  sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich 
umieszczania na drogach12). Znak D-54 „Strefa czystego transportu” stosuje 

 11 Dz. U. z 2019 r., poz. 454.
 12 Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze zm.
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się w celu wskazania granicy strefy czystego transportu i  jest umieszczany na 
wszystkich wjazdach do strefy czystego transportu (pkt 5.2.59 cyt. załączni-
ka), a znak D-55 „Koniec strefy czystego transportu” stosuje się w celu wska-
zania wyjazdu ze strefy czystego transportu i umieszcza się go na wszystkich 
wyjazdach ze strefy czystego transportu (pkt 5.2.60 cyt. załącznika). Znaki te 
nie mają znaczenia konstytutywnego, a  jedynie mają charakter informacyjny, 
bowiem gdyby ustawodawca zamierzał nadać im takie znacznie, to w  art. 39 
ust. 1 u. e. p. a. zawarłby dodatkowy zwrot w postaci „na który wjazdy i wy-
jazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”, jak to uczynił w de-
finicji strefy zamieszkania lub strefy ruchu (art. 2 pkt 16 i 16a ustawy z dnia 
20 czerwca 1997  r. Prawo o  ruchu drogowym13). Oceny tej nie zmienia treść 
art. 39 ust. 5 u. e. i  p. a., według którego granice obszaru strefy czystego 
transportu oznacza się znakami drogowymi.

Utworzenie strefy czystego transportu następuje na mocy uchwały ra-
dy gminy, która stanowi akt prawa miejscowego (art. 40 ust. 3 u. e. p. a.). 
Podlega ona publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 13 pkt 2 
ustawy z  dnia 20 lipca 2000  r. o  ogłaszaniu aktów normatywnych i  niektó-
rych innych aktów prawnych14) oraz – o  ile rada tak postanowi w  uchwale 
o ustanowieniu strefy czystego transportu – w dodatkowy sposób podania jej 
do publicznej wiadomości (art. 40 ust. 12 pkt 3 u. e. p. a.).

Dotychczas strefa czystego transportu została ustanowiona uchwa-
łą nr  III/27/18 Rady Miasta Krakowa z  dnia 19 grudnia 2018  r. w  sprawie 
ustanowienia w Krakowie strefy czystego transportu „Kazimierz”15. Obejmuje 
ona drogi: ul. Miodową na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Bożego Ciała, 
ul. Bożego Ciała na odcinku od ul. św. Wawrzyńca do ul. Miodowej, ul. Be-
era Meiselsa na odcinku od Placu Nowego do ślepego zakończenia za ul. Bo-
żego Ciała, ul. Józefa, ul. Nową, pl. Nowy, ul. Estery, ul. Jonatana Warszauera, 
ul. Kupa, ul. Izaaka, ul. Jakuba, ul. Wąska, ul. Bartosza, plac Bawół, ul. Szero-
ką, ul. Ciemną, ul. Lewkową, ul. Na Przejściu (załączniku nr 1 do uchwały). 
Uchwała ta została także upowszechniona poprzez zamieszczenie jej w prasie 

 13 Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.
 14 Dz. U. z 2017 r., poz. 1523 ze zm.
 15 Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z  2018 r., poz. 8944 ze zm.
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miejscowej – w  dwóch dziennikach o  zasięgu lokalnym (§ 4 uchwały). Usta-
nowienie jej ma charakter czasowy. Jest ustanowiona do czasu ustanowienia 
w  Krakowie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, jednak nie dłużej niż 
do 31 grudnia 2019  r. (§ 2 uchwały).

Ograniczenia dostępu do strefy czystego transportu

Do strefy czystego transportu mogą wjeżdżać tylko pojazdy elektrycz-
ne, napędzane wodorem oraz napędzane gazem ziemnym (art. 39 ust. 1 
pkt 1–3 u. e. p. a.).

Pojazdem elektrycznym jest pojazd samochodowy, wykorzystujący do 
napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do 
zewnętrznego źródła zasilania (art. 2 pkt 12 u. e. p. a.). Wątpliwości budzi 
możliwość wjazdu do tej strefy pojazdu hybrydowego, którym jest pojazd sa-
mochodowy o napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektrycz-
na jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania 
(art. 2 pkt 13 u. e. p. a.). Wykładnia językowa art. 39 ust. 1 pkt 1 u. e. p. a. 
wskazuje, że taki pojazd nie może wjechać do tej strefy, gdyż nie jest po-
jazdem elektrycznym. Gdyby bowiem ustawodawca zamierzał dopuść takie 
pojazdy do tej strefy, wprost by je wymienił, skoro posługuje się tym poję-
ciem w tej ustawie. Z drugiej strony podchodząc do tej kwestii funkcjonalnie 
należałoby taki pojazd dopuścić do tej strefy w  sytuacji gdy porusza się za 
pomocą silnika elektrycznego, tym samym, spełniając wymóg nieemitowania 
spalin. Jednakże ze względu na zakaz stosowania wykładni synonimicznej, 
polegającej na zakazie nadawania różnym zwrotom nie należy nadawać tego 
samego znaczenia16, trzeba wykluczyć taką możliwość. Wjazd tych pojazdów 
do tej strefy te może być dopuszczony w  uchwale rady gminy ustanawiającej 
strefę czystego transportu (art. 39 ust. 4 lub ust. 4a u. e. p. a.).

Pojazdem napędzanym gazem ziemnym jest pojazd samochodowy 
wykorzystujący do napędu sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz 
ziemny (LNG), w  tym pochodzący z  biometanu (art. 2 pkt 14 u. e. p. a.). 
Posiadacz takiego pojazdu może wjechać do takiej strefy tylko wówczas gdy 

 16 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2014, s.  148.
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pojazd napędzany sprężonym gazem ziemnym (CNG) lub skroplonym gazem 
ziemnym (LNG) jest oznakowany nalepką wewnątrz pojazdu w prawym dol-
nym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej odpowiednio z  napisem 
napis CNG i  LNG (§ 48a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Budow-
nictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 
oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych17 oraz pkt 16 i  17 załącznika nr 15 
„Wzory innych oznaczeń pojazdów oraz ich opis” do tego rozporządzenia).
Nalepkę wydaje posiadaczowi pojazdu wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby posiadacza po-
jazdu (art. 39 ust. 2 in fine u. e. p. a.).

Pojazd napędzany wodorem to pojazd samochodowy wykorzystujący 
do napędu energię elektryczną wytworzoną z  wodoru w  zainstalowanych 
w nim ogniwach paliwowych (art. 2 pkt 15 u. e. p. a.).

Ustawa o  elektromobilności i  paliwach alternatywnych określiła inne 
pojazdy, które mogą wjeżdżać do tej strefy. Zgodnie z art. 39 ust. 3 u. e. p. a. 
mogą do niej wjeżdżać:1) pojazdy: a) Policji, Inspekcji Transportu Drogo-
wego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służ-
by Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, jednostek ochrony prze-
ciwpożarowej, Morskiej Służby Poszukiwania i  Ratownictwa oraz służb ra-
towniczych, b) używane we flocie obsługującej Kancelarię Prezesa Rady 
Ministrów, c) zarządów dróg i  realizujące zadania na rzecz zarządców dróg, 
d) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a  także sił zbrojnych państw ob-
cych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, 
tak stanowi, e) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których właściciela-
mi, posiadaczami lub użytkownikami są mieszkańcy strefy czystego transpor-
tu; 2) specjalistyczne środki transportu sanitarnego, wykorzystywane przez 
zespoły ratownictwa medycznego oraz zespoły transportu sanitarnego; 3) au-
tobusy zeroemisyjne, tj. autobusy, wykorzystujące do napędu energię elek-
tryczną wytworzoną z  wodoru w  zainstalowanych w  nim ogniwach paliwo-
wych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów 

 17 Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 ze zm.
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cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami 
gazów cieplarnianych, a  także trolejbusy (art. 1 pkt 1 u. e. p. a.); 4) autobusy 
szkolne, czyli autobusy przeznaczone do przewozu dzieci do szkoły, barwy 
pomarańczowej, oznaczone z  przodu i z  tyłu prostokątnymi tablicami barwy 
białej, z  napisem barwy czarnej „autobus szkolny” (art. 2 pkt 41a p.  r. d.). 
To ustawowe wyliczenie wyłączeń jest wyczerpujące (numerus clausus). 
Nie oznacza to, że nie mogą być wyłączone jeszcze inne pojazdy, bowiem ra-
da gminy może w  uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu: 1) mo-
że ustanowić inne wyłączenia od ograniczenia wjazdu do tej strefy (art.  39 
ust. 4 u. e. p. a.); 2) dopuścić poruszanie się po tej strefie, w  okresie nie 
dłuższym niż 3 lata od dnia przyjęcia uchwały, inne pojazdy pod warun-
kiem uiszczenia opłaty(art. 39 ust. 4a u. e. i p. a.). Opłata ta stanowi dochód 
gminy, który może być wykorzystany wyłącznie na potrzeby: 1) oznakowania 
strefy czystego transportu; 2) zakupu autobusów zeroemisyjnych; 3) pokrycia 
kosztów wykonania, co 36 miesięcy, analizy kosztów i  korzyści związanych 
z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów 
zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w  których do napędu wy-
korzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji 
gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania 
emisjami gazów cieplarnianych(art. 39 ust. 4b u. e. p. a.). Opłata ta: 1) nie 
może być wyższa niż 2,50 zł za godzinę i  może być pobierana jedynie za 
poruszanie się po tej strefie pojazdów, dopuszczonych w uchwale rady gminy 
pod warunkiem uiszczenia opłaty w godzinach od 9oo do 17oo; 2) może mieć 
formę opłaty abonamentowej lub zryczałtowanej (art. 39 ust. 4 c u. e. i p. a.). 
Opłatę za wjazd do strefy czystego transportu pobiera wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta(art. 39 ust. 4 d u. e. i p. a.).

Rada Miasta Krakowa ustanowiła w  załączniku nr 2 do uchwały wy-
łączenia od ograniczenia wjazdu do strefy czystego transportu dla: 1) rowe-
rów i wózków rowerowych; 2) pojazdów TAXI; 3) pojazdów przedsiębiorców 
mających siedzibę w  obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz” w  dniu 
wejścia w  życie uchwały ustanawiającej w  Krakowie ww. strefę, którzy po-
siadają pojazd z  tytułu: a) własności, b) współwłasności, c) umowy leasingu, 
d) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w  przypadku umowy kredy-
tu na zakup samochodu; – w  okresie do 31 grudnia 2025 r.; wyłączenie to 
ma zastosowanie również dla pojazdów przedsiębiorców mających w  obrę-
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bie strefy czystego transportu „Kazimierz” miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz pojazdów przedsiębiorców, mających w  strefie siedzibę 
również po dniu wejścia w  życie uchwały ustanawiającej w  Krakowie strefę 
czystego transportu oraz dotyczy pojazdów klientów i  kontrahentów przed-
siębiorców, w  godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałki do piątku, z  za-
strzeżeniem obowiązku opuszczenia strefy czystego transportu „Kazimierz” 
poza tymi godzinami; 4) pojazdów (oznaczonych kartą parkingową), którymi 
kierują osoby niepełnosprawne, posiadające ważną kartę parkingową osoby 
niepełnosprawnej oraz pojazdów, które przewożą osobę niepełnosprawną le-
gitymującą się kartą parkingową; pojazdów należących do placówek, zajmują-
cych się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających 
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. przewożą-
cych osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poru-
szania się, pozostającą pod opieką takiej placówki; 5) pojazdów konduktów 
pogrzebowych oraz środków transportu drogowego przeznaczonego do prze-
wozu zwłok i  szczątków ludzkich, po zgłoszeniu do zarządu drogi; 6) pojaz-
dów orszaków ślubnych, po zgłoszeniu do zarządu drogi; 7) pojazdów służb 
miejskich; 8) pojazdów straży miejskiej; 9) pojazdów pozostających w  dys-
pozycji podmiotów posiadających decyzje na wykorzystanie dróg w  sposób 
szczególny na obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz” oraz pojazdów 
budowy prowadzonej w  obrębie strefy czystego transportu „Kazimierz”, po 
uzyskaniu zgody zarządu drogi;”; 10) pojazdów wykonujących czynności za-
ładunkowe/wyładunkowe dla podmiotów posiadających zezwolenie na zajęcie 
pasa drogowego na obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz”;11) po-
jazdów zaopatrzenia i obsługi technicznej w godzinach od 6:00 do 11:00 i od 
17:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wol-
nych od pracy oraz w  godzinach od 06:00 do 11:00 oraz od 14:00 do 16:00 
i  od 18:00 do 20:00 w  soboty i  dni ustawowo wolne od pracy, na czas wy-
konywania czynności załadunku/wyładunku i  obsługi technicznej; 12) pojaz-
dów zaopatrzenia i  obsługi technicznej w  godzinach od 11:00 do 12:00 i  od 
19:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wol-
nych od pracy oraz w  godzinach od 11:00 do 12:00 w  soboty i  dni ustawo-
wo wolne od pracy, na czas wykonywania czynności załadunku/wyładunku 
i  obsługi technicznej; 13) pojazdów lekarzy, pielęgniarek, położnych, fizjote-
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rapeutów posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu w celu udzie-
lania świadczeń zdrowotnych; 14) pojazdów osób, które są opiekunami osób 
zależnych zamieszkałych na terenie strefy czystego transportu „Kazimierz” 
– w  tym celu każdej osobie zależnej będzie wydawana 1 wjazdówka na oka-
ziciela. O tym kto jest osobą zależną decyduje Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w  Krakowie;15) pojazdów zarządcy drogi; 16) pojazdów operatora 
pocztowego, tj. przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności 
pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych oraz po-
jazdów ochrony osób i mienia; 17) pojazdów dojeżdżających do znajdującego 
się w obszarze strefy czystego transportu „Kazimierz” zastrzeżonego stanowi-
ska postojowego (koperty), nabytego zgodnie z uchwałą Nr LXXXIX/2177/17 
Rady Miasta Krakowa z  dnia 22 listopada 2017  r. w  sprawie ustalenia stre-
fy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych 
na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty 
abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania 
tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z  2017  r. poz. 8013); 18) pojazdów 
z  napędem hybrydowym oraz motorowerów z  silnikiem elektrycznym oraz 
pojazdów wolnobieżnych z  silnikiem elektrycznym; 19) pojazdów z  wyku-
pionym abonamentem postojowym „Mieszkańca” na strefę P2,wydanym na 
podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIX/2177/17 z dnia 22  lis-
topada 2017  r. w  sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia 
opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w  strefie 
płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych 
użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat; 20) pojazdów, któ-
rych wjazd na obszar strefy czystego transportu „Kazimierz” uznany zostanie 
za uzasadniony ze względu na szczególne okoliczności przez służby upraw-
nione do przeprowadzania kontroli drogowej lub zarządcę drogi.

Podmiot

Podmiot tego wykroczenia został określony za pomocą zaimka „kto”, 
co sugeruje, że jego sprawcą może być każdy, a  tym samym jest to wykro-
czenie powszechne (peccatum communae). Taki też pogląd jest wyrażony 
w  piśmiennictwie, uzasadniany tym, że może popełnić go każdy, kto kieruje 
w  strefie czystego transportu pojazdem niewyłączonym z  ograniczeń z  niej 
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wynikających18. Już z  tego uzasadnienia wynika, że nie chodzi o każdego, ale 
tylko o  taką osobę, która wjeżdża do strefy czystego transportu pojazdem 
innym niż pojazd elektryczny, napędzany wodorem lub gazem ziemnym albo 
nie jest objęta wyłączeniem ustawowym lub w  uchwale wprowadzającej taką 
strefę. Jego sprawcą może więc być osoba, które nie spełnia warunków upo-
ważniających do wjazdu do tej strefy. Wprawdzie osoba ta nie posiada dodat-
kowych właściwości, co zazwyczaj decyduje o  tym, że czyn przybiera postać 
czynu indywidualnego, lecz tak sam trzeba ocenić sytuację gdy sprawca nie 
ma określonych właściwości i  tylko dla tego może być podmiotem czynu za-
bronionego. W  związku z  tym wykroczenie stypizowane w  art. 96c k. w. jest 
wykroczeniem indywidualnym właściwym (peccatum proprium).

Strona podmiotowa

Wykroczenie to charakteryzuje się zarówno umyślnością, jak i  nie-
umyślnością, bowiem zgodnie z  art. 5 k.w. wykroczenie może być popełnio-
ne umyślnie lub nieumyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność 
tylko za wykroczenie umyślne. Treść art. 96c k. w. nie wskazuje, by było 
ograniczone tylko do umyślności. W  wypadku umyślności może wchodzić 
w  grę zamiar bezpośredni (dolus directus) lub ewentualny (dolus eventualis), 
a  nieumyślność zachodzi wtedy gdy sprawca nie mając zamiaru jego popeł-
nienia, popełnia je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej 
w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu prze-
widywał albo mógł przewidzieć (art. 6 § 1 i  2 k. w.). Wykroczenie to może 
być popełnione nieumyślnie najczęściej w  sytuacji gdy kierujący pojazdem, 
wjeżdżając do strefy czystego transportu nie zauważył znaku informującego 
o granicy tej strefy.

Zagrożenie karne

Wykroczenie to jest zagrożone niezbyt surową karą, gdyż w sankcji art. 
96c k. w. przewidziana jest kara grzywny do 500 złotych. Mając na uwadze 

 18 A. Płatek, dz. cyt., s.  19.
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to zagrożenie, w  literaturze niesłusznie uznaje się, że jest to wykroczenie 
uprzywilejowane wykroczenia określonego w  art. 92 § 1 k. w., wychodząc 
z  błędnego przekonania, że sprawca wjeżdżając do strefy czystego transpor-
tu nie stosuje się do znaku D-54 „strefa czystego transportu”, a  tym samym 
wypełnia także znamiona wykroczenia z  art. 92 § 2 k. w. Rozumowanie to 
ma wspierać argument, że przepis ten obejmuje naruszenie jakiegokolwiek 
znaku drogowego, w tym także D-44 „strefa płatnego parkowania”19. Tymcza-
sem tak nie jest, gdyż znak D-54 jest znakiem informacyjnym i  nie wynika 
z  niego żadna dyrektywa dla kierującego pojazdem, a w  związku z  tym nie 
można – jak to wymaga art. 92 § 1 k.w. – nie zastosować się do niego. Wy-
dawać by się mogło, że wykładnia językowa przesądza ten problem na rzecz 
stosowania w  takiej sytuacji art. 92 § 1 k. w. W  przepisie tym nie określono 
rodzajów znaków, do których niestosowanie się rodzi odpowiedzialność za to 
wykroczenie, a  tym samym przepis ten sankcjonuje zachowania polegające 
na niepodporządkowaniu się dyrektywom płynącym z  jakiegokolwiek znaku 
drogowego; nie ma znaczenia rodzaj znaku. Jednakże istotny jest rodzaj dy-
rektywy płynącej ze znaku, a  mianowicie można się nie stosować tylko do 
dyrektywy, której uczestnik ruchu jest obowiązany się podporządkować, a  ta-
ką jest zakaz lub nakaz. Taki obowiązek nie powstaje w  zakresie informacji 
wynikającej ze znaku. Wprawdzie w  procesie interpretacji pierwszeństwo ma 
wykładnia językowa, lecz w procesie dekodowania normy prawnej nie można 
całkowicie zignorować innych metod wykładni, w tym systemowej i  funkcjo-
nalnej20. Może się bowiem okazać, że sens przepisu, który wydaje się języ-
kowo jasny, okaże się wątpliwy, gdy poddany zostanie procesowi dalszej wy-
kładni21. W  teorii trafnie przyjmuje się, że wykładnia językowa i  wykładnia 

 19 Tamże, s.  19–20.
 20 Wyrok SN z  dnia 19 listopada 2008 r., V KK 74/08, OSNKW 2008, nr 3, poz. 21; 

uchwała SN z  dnia 30 września 1998 r., I  KZP 11/98, OSNKW 1998, nr 9–10, 
poz. 44; uchwała SN z  dnia 21 maja 2004 r., I  KZP 42/03, OSNKW 2004, nr 5, 
poz. 47; uchwała SN z  dnia 29 stycznia 2004 r., I  KZP 39/03, OSNKW 2004, nr 2, 
poz. 13; W. Wróbel, Prawotwórcze tendencje w  orzecznictwie Sądu Najwyższego 
w  sprawach karnych. Mity czy rzeczywistość, [w:] W  kręgu teorii i  praktyki prawa 
karnego. Księga pamiątkowa Prof. A. Wąska, red. L. Leszczyński, E. Skrętowicz, 
Z. Hołda, Lublin 2005, s.  383 i  n.

 21 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s.  73.
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pozajęzykowa to bardziej fazy procesu wykładni niż tylko jej typy, przy czym 
faza wykładni językowej zawsze poprzedza fazę wykładni pozajęzykowej22. 
Granica wykładni, jaką stanowić może językowe znaczenie tekstu prawne-
go, nie jest wobec tego granicą bezwzględną23. Odstępstwo od jej rezultatów 
jest uzasadnione m.in. wówczas, gdy prowadzi z  punktu widzenia jej konse-
kwencji do absurdalnych wniosków24. W  art. 92 § 1 k. w. chodzi o  narusze-
nie dyrektywy płynącej bezpośrednio ze znaku, a  nie z  przepisu ustawowego 
wiążącego określoną dyrektywę z danym znakiem.

Podobna jest sytuacji w  wypadku znaku D-44 „strefa płatnego parko-
wania” oznaczającego wjazd do strefy, w  której za postój pojazdu samocho-
dowego jest pobierana opłata. Kontrowersje wywołuje – w  aspekcie art. 92 
§ 1 k. w. – nieuiszczenie opłaty za parkowanie w  strefie płatnego parkowa-
nia, do której wjazd jest oznaczony znakiem D-44 „strefa płatnego parkowa-
nia”, oznaczającym, że zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty 
(§ 58 ust. 4 rozporządzenia o  znakach i  sygnałach drogowych.). W  literatu-
rze i  doktrynie przyjmowano, że znak ten zawiera dyrektywę bezwzględnie 
zobowiązującą do określonego zachowania i  nieuiszczenie opłaty wyczerpu-
je znamiona tego wykroczenia25. Takie też stanowisko zajął Sąd Najwyższy, 
przyjmując że: „Niestosowanie się do znaku lub sygnału drogowego w  ro-
zumieniu art. 92 § 1 k. w., penalizowane przez ten przepis, nie oznacza wy-
łącznie przekroczenia zakazu lub nakazu wyrażonego w treści tego znaku lub 
sygnału, lecz stanowi brak zachowania zgodnego z  prawnie określoną dyrek-

 22 A. Municzewski, Reguły interpretacyjne w  działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego, 
Szczecin 2004, s.  213.

 23 K. Płeszka, Językowe znaczenie tekstu prawnego jako granica wykładni, [w:] Filozoficzno-
teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, red. M. Zirk-Sadowski, Łódź 1997, 
s.  70–77; Z. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997, s.  165; 
J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972, s.  124.

 24 P. Hofmański, S. Zabłocki, Metodyka pracy sędziego w  sprawach karnych, Warszawa 
2006, s.  234; Ch. Perelman, Logika prawnicza. Nowa retoryka, Warszawa 1984, s.  94.

 25 Postanowienie SN z dnia 7 czerwca 2002 r., I KZP 17/02, OSNKW 2002, nr 7–8, poz. 
62; wyrok TK z dnia 27 stycznia 2004 r., P 9/03, OTK-A 2004, nr 1, poz. 4; D. Szumiało- 
-Kulczycka, Prawo administracyjno-karne, Kraków 2004, s.  190; W. Radecki, [w:] 
M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2011, s.  625– 
–628.
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tywą postępowania, związaną z  konkretnym znakiem lub sygnałem drogo-
wym26. Uznawano też, że w zasadzie wyłączona jest taka odpowiedzialność27.

Artykuł 96c k. w. nie można uznać za typ uprzywilejowany wykrocze-
nia określonego w  art. 92 § 1 k. w. także z  tego powodu, że nie odpowiada 
istocie typu uprzywilejowanego. Charakterystyczną cechą przestępstwa typu 
uprzywilejowanego jest m.in. to, że do znamion typu podstawowego zostają 
dodane dodatkowe lub zmodyfikowane znamiona określające skutek wykro-
czenia (tzw. wykroczenia uprzywilejowane przez następstwo) lub inne oko-
liczności (tzw. wykroczenia uprzywilejowane przez okoliczności), powodują-
ce obniżenie zagrożenia karnego. Ponadto przewidziana jest za nie odrębna 
i  samodzielna sankcja karna lub sankcja zmodyfikowana28. Art. 96c k.w. nie 
zawiera żadnych dodatkowych znamion w  stosunku do art. 92 § 1 k. w.; ma 
samodzielną inną treść.

Okres obowiązywania art. 96c k.w.

Artykuł 96c został dodany do kodeksu wykroczeń dwoma ustawami, 
którymi nadano mu różną treść. Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie 

 26 Postanowienie SN z dnia 23 września 2009 r., I KZP 15/09, OSNKW 2009, nr 10, poz. 85, 
z  glosą krytyczną R.A. Stefańskiego, Prokuratura i Prawo 2010, nr 3, s.  148–159.

 27 R.A. Stefański, Odpowiedzialność za nieprawidłowe zatrzymanie lub postój pojazdu, 
Paragraf na Drodze 2005, nr 6, s.  26; tenże, Skutki prawne nieuiszczenia należności 
za płatne parkowanie pojazdu, Paragraf na Drodze 1999, nr 11, s.  12; tenże, Glosa do 
postanowienia SN z dnia 23 września 2009 r., I KZP 15/09, Prokuratura i Prawo 2010, 
nr 3, s.  148–159; tenże, Wykroczenia drogowe. Komentarz, Warszawa 2011, s.  410–411; 
A. Skowron, recenzja książki M. Bojarskiego i  W. Radeckiego Kodeks wykroczeń, 
Paragraf na Drodze 2007, nr 5,s. 68–69.

 28 S. Śliwiński, Polskie prawo karne, Warszawa 1946, 82; K. Buchała, Odpowiedzialność 
za przestępstwa kwalifikowane przez następstwa czynu, WPP 1972, nr 1, s.  22; 
J. Kochanowski, Przestępstwa kwalifikowane przez następstwa w  kodeksie karnym, 
Prokuratura i Prawo 1972, nr 1, s. 62–64; W. Wolter, Z rozważań nad kwalifikowanymi 
typami przestępstw, Prokuratura i  Prawo 1972, nr 8–9, s.  25; T. Bojarski, Odmiany 
podstawowych typów przestępstw w  polskim prawie karnym, Warszawa 1982, s.  155; 
P. Konieczniak, Uwagi o  pojmowaniu typów zmodyfikowanych, [w:] Zmodyfikowane 
typy przestępstw w  teorii i  praktyce sądowej, red. J. Giezek, J. Brzezińska, Warszawa 
2017, s.  41.
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ustawy – Prawo o  ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw29 (art. 2) 
dodano ten przepis o  treści: „Kto, działając w  imieniu podmiotu uprawnio-
nego, o  którym mowa w  art. 80s ust. 2 ustawy z  dnia 20 czerwca 1997  r. 
– Prawo o ruchu drogowym, przekazuje osobie nieuprawnionej blankiet pro-
fesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub profesjonalny dowód rejestracyjny, 
lub profesjonalną tablicę rejestracyjną, podlega karze grzywny”. Przepis ten 
zgodnie z art. 10 tej ustawy wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia 
ogłoszenia, Dziennik Ustaw nosi datę z  dnia 10 stycznia 2018r., oznacza, że 
przepis ten wejdzie w życie w dniu w dniu 11 lipca 2019 r.

Ustawa o  elektromobilności i  paliwach alternatywnych (art.48) też do-
dała art. 96c nadając mu treść: „Kto nie przestrzega ograniczeń w  dostępie 
do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych”. Przepis 
ten wszedł w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a  mając na uwa-
dze, że ustawa ta została opublikowana w  Dzienniku Ustaw z  dnia 7 lutego 
2018 r., weszła w  życie w  dniu 22 lutego 2018r. Z  porównania dat ustaw 
i  dzienników promulgacyjnych wynika, że ustawa o  elektromobilności i  pali-
wach alternatywnych została uchwalona następnego dnia po opublikowaniu 
ustawy z dnia 24 listopada 2017r.

Sytuacja ta świadczy o jakości procesu legislacyjnego nad ustawą o elek-
tromobilności i  paliwach alternatywnych, w  trakcie którego doszło do naru-
szenia § 89 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 
2002  r. w  sprawie „Zasad techniki prawodawczej”30, według którego „Jeżeli 
do tekstu ustawy dodaje się nowe artykuły, zachowuje się dotychczasową nu-
merację, dodając do numeru nowego artykułu małą literę alfabetu łacińskie-
go, z wyłączeniem liter właściwych tylko językowi polskiemu, z zachowaniem 
ciągłości alfabetycznej, co wyraża się zwrotem: „po art. X dodaje się art. Xa 
w  brzmieniu…”. Nie sposób przyjąć, że w  ustawie o  elektromobilności i  pa-
liwach alternatywnych jako późniejszej zmieniono treść art. 96c k.w., któ-
ra nadała mu ustawa z  dnia 24 listopada 2017 r., bowiem w  tej pierwszej 
w  art.  48 jest expressis verbis mowa o  tym, że verba legis „po art. 96b dodaje 
się art. 96c w  brzmieniu:” Gdyby rzeczywiście zamiarem ustawodawcy była 

 29 Dz. U. z 2018 r., poz. 79.
 30 Dz. U. z 2016 r., poz. 283.
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zmiana tego przepisu, to zgodnie z  zasadami techniki legislacyjnej należało 
najpierw uchylić art. 2 ustawy – Prawo o  ruchu drogowym oraz niektórych 
innych ustaw (§ 85 ust. 3 ZTP), a  następnie dodać do kodeksu wykroczeń 
po art. 96b art. 96c w  brzmieniu, jaki ma obecnie (§ 85 ust. 2 i  § 89 ust.  1 
ZTP). Zmiana ustawy nie może bowiem polegać tylko na tym, że dawny 
przepis zastępuje się nowym, nie wskazując jednocześnie dokonywania tej 
zmiany tzw. nowelizacja dorozumiana (§ 86 ZTP).

W dniu 11 lipca 2019  r. mogłaby powstać wątpliwość co do tego, jaką 
treść ma ten przepis, gdyby ustawodawca nie zmienił art. 2 ustawy z  dnia 
24  listopada 2017 r., Wprawdzie kolizję tę można byłoby rozwiązać na pod-
stawie reguły lex posteriori derogat legi priori, przyjmując, że przepis chro-
nologicznie późniejszego uchyliła w  sposób dorozumiany przepis wcześniej-
szy. Przy zastosowaniu tej reguły należałoby przyjąć, że obowiązuje art. 96c 
w  brzmieniu nadanym przez ustawę o  elektromobilności i  paliwach alter-
natywnych, które jest ustawą późniejszą. Powodowałoby to, że przekazanie 
osobie nieuprawnionej blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego lub 
profesjonalnego dowód rejestracyjny lub profesjonalnej tablicy rejestracyjne 
byłoby – wbrew intencji ustawodawcy – niekaralne.

Do tego jednak nie dochodzi, gdyż ustawą z  dnia 22 listopada 2018  r. 
o dokumentach publicznych31 znowelizowano art. 2 ustawy z dnia 24 listopada 
2017  r. w  ten sposób, że w  kodeksie wykroczeń po art. 96c dodano art. 96d 
w brzmieniu takim samym, jaki miał według nowelizowane przepisu art. 96c.

Wnioski

 1. Ustawą z  dnia 11 stycznia 2018  r. o  elektromobilności i  paliwach al-
ternatywnych w  art. 96c k.w. zostało stypizowane wykroczenie nieprze-
strzegania ograniczeń w  dostępie do strefy czystego transportu. Celem 
tego przepisu jest zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu na śro-
dowisko emisji zanieczyszczeń z  transportu poprzez represjonowanie 
sprawców wjeżdżających określonymi rodzajami pojazdów do strefy 
czystego transportu. Chroni on naturalne środowisko człowieka przed 

 31 Dz. U. z 2019 r., poz. 53.
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jego dewastacją, a  ściślej czystość powietrza. Środowiskiem – zgod-
nie w  art. 3 pkt 39 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001  r. Prawo ochro-
ny środowiska – jest „ogół elementów przyrodniczych, w  tym także 
przekształconych w  wyniku działalności człowieka, a w  szczególności 
powierzchnia ziemi, kopaliny, woda, powietrze, krajobraz, klimat oraz 
pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a  także wzajemne od-
działywania pomiędzy tymi elementami”. 

 2. Zachowanie sprawcze tego wykroczenia polega na nieprzestrzeganiu 
ograniczeń w  dostępie do strefy czystego transportu. Strefą czystego 
transportu jest określony uchwała rady gminy w  gminie liczącej powy-
żej 100 000 mieszkańców teren śródmiejskiej zabudowy lub jej części, 
stanowiący zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmie-
ścia, określony w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go, a w  przypadku jego braku w  studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, obejmujący drogi, których 
zarządcą jest gmina, do której ogranicza się wjazd pojazdów innych niż 
elektryczne, napędzane wodorem lub napędzane gazem ziemnym. Gra-
nice tego obszaru są oznaczone znakami D-54 „strefa czystego trans-
portu” oznaczającym wjazd do strefy czystego transportu oraz D-55 
„koniec strefy czystego transportu” oznaczającym wyjazd ze strefy czy-
stego transportu. Znaki te nie mają znaczenia konstytutywnego, a  mają 
jedynie charakter informacyjny.

 3. Do strefy czystego transportu mogą wjeżdżać tylko pojazdy elektryczne, 
napędzane wodorem oraz napędzane gazem ziemnym. Ustawa o  elek-
tromobilności i paliwach alternatywnych w art. 39 ust. 3 określiła także 
inne pojazdy, które mogą wjeżdżać do tej strefy; są to przede wszyst-
kim pojazdy różnych służb oraz mieszkańców. Ponadto rada gminy 
może w  uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu: 1) może 
ustanowić inne wyłączenia od ograniczenia wjazdu do tej strefy (art. 39 
ust. 4 u. e.p.a.); 2) dopuścić poruszanie się po tej strefie, w  okresie nie 
dłuższym niż 3 lata od dnia przyjęcia uchwały, inne pojazdy pod wa-
runkiem uiszczenia opłaty(art. 39 ust. 4a u. e. i  p. a.).

 4. Jest to wykroczenie indywidualnie właściwe (peccatum proprium). Jego 
sprawcą może tylko osoba, która wjeżdża do strefy czystego transportu 
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pojazdem innym niż pojazd elektryczny, napędzany wodorem lub ga-
zem ziemnym albo która nie jest objęta wyłączeniem ustawowym lub 
w uchwale wprowadzających taką strefę.

 5. Wykroczenie to może być popełnione zarówno umyślnie, jak i  nie-
umyślnie (art. 5 k. w.).
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Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa 
w Bydgoszczy

Problematyka odszkodowawcza na płaszczyźnie 
przestępstw przeciwko środowisku

Obecnie jedną z  podstawowych funkcji prawa karnego jest kompen-
sacja. Zabezpieczenie interesów pokrzywdzonego przestępstwem jest jednak 
tendencją stosunkowo nową. Jeszcze w  latach 70. ubiegłego wieku nie była 
ona dostatecznie uwypuklona. W  doktrynie podkreślano raczej istotne zna-
czenie gwarancji prawnych oskarżonego w  postępowaniu karnym oraz po-
trzebę resocjalizacji1. Jednym z  prekursorów eksponujących kompensacyjny 
charakter prawa karnego był wówczas M. Cieślak, który wskazywał, że kom-
pensacja, rozumiana jako umożliwienie sprawcy przestępstwa starań o  na-
prawienia zła wyrządzonego przestępstwem, stanowi istotne zadanie prawa 
karnego2. Nowa polityka karna, koncentrująca się m.in. na pokrzywdzonym, 
wyrosła z powstałego niewiele później kryzysu resocjalizacyjnej funkcji prawa 

 1  A. Marek, Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem (Refleksje na tle projektu 
nowej kodyfikacji karnej), [w:] Problemy kodyfikacji prawa karnego. Księga ku czci 
Profesora Mariana Cieślaka, red. S. Waltoś, Kraków 1993, s.  205; K. Wiak, S. Hypś, 
Współczesne kierunki rozwoju prawa karnego a  rola i  charakter obowiązku naprawienia 
szkody, [w:] Odszkodowanie i  zadośćuczynienie w  prawie polskim, red. I. Zgoliński, 
Bydgoszcz 2012, s.  90.

 2 M. Cieślak, O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, Nowe Prawo 1969, nr 12, 
reprint: S. Waltoś, M. Rusinek, S. Steinborn (red.), Marian Cieślak. Dzieła wybrane, 
t.  5, Kraków 2011, s.  128 i  n., zob. także M. Cieślak, A. Murzynowski, Wynagrodzenie 
szkody osobie pokrzywdzonej przestępstwem – jego znaczenie w  sferze prawa karnego, 
Studia Prawnicze 1974, nr 2, reprint: S. Waltoś, M. Rusinek, S. Steinborn (red.), 
dz. cyt., s.  245 i  n.
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karnego. Dokonana reorientacja polityki karnej zdaje się aktualnie egzystować 
w  fazie swego apogeum, gdyż de lege lata prawo karne materialne korzysta 
niemal w pełni z  instytucji regulowanych treścią prawa cywilnego. Polityka ta 
jest bez wątpienia przechylona w kierunku ostatniego elementu triady: czyn–
sprawca–ofiara. Od strony „modelowej” zatarło się dotychczasowe, wyraźne, 
rozróżnienie prawa publicznego od prywatnego, skutkując zresztą otwarciem 
nowej dyskusji, sprowadzającej się do ustalenia, czy naprawienie szkody re-
alizuje jeszcze funkcje penalne i w  jaki sposób3. Nie powinno jednak budzić 
kontrowersji stwierdzenie, że każde odszkodowanie, niezależnie od jego po-
strzegania, stanowi określoną dolegliwość dla sprawcy szkody, pełniąc jedno-
cześnie funkcję prewencyjną4. Prawo karne natomiast winno dążyć do tego, 
by umożliwić naprawienie szkody (reparacja), ale przy sprawiedliwej odpłacie 
za przestępstwo (retrybucja).

Kompensacja to zagadnienie wywodzące się prawa cywilnego, a  teraz 
wprost adaptowane na potrzeby prawa karnego. Na płaszczyźnie penalnej 
oznacza wyrównanie szkody i  krzywdy, wynikłych z  popełnienia przestęp-
stwa, celem uzyskanie przez pokrzywdzonego stosownej rekompensaty. Funk-
cja kompensacyjna prawa karnego stanowi nieodzowne dopełnienie aktualnej 
polityki karnej, która jest teraz korelatem kary i  rekompensaty. Jest to m.in. 
realizacja założeń Deklaracji ONZ o podstawowych zasadach sprawiedliwości 
dla ofiar przestępstw i  nadużyć władzy z  1985  r. gdzie zaleca się, aby pań-
stwa członkowskie zagwarantowały ofiarom przestępstw prawa do swobodne-
go dostępu do wymiaru sprawiedliwości, właściwego traktowania, uzyskania 
kompensaty od sprawcy przestępstwa bądź kompensaty państwowej, jeśli nie 
jest ona możliwa z  innych źródeł, a nadto koniecznej pomocy.

Należy zaznaczyć, że nie ma w  polskim prawie normatywnej definicji 
szkody. Zwykle postrzegana jest jako uszczerbek na dobrach chronionych pra-
wem, nie będący wynikiem woli poszkodowanego. Syntetycznie rzecz ujmując 
szkodę dzieli się na majątkową i  niemajątkową, rzeczywistą (damnum emer-

 3 D. Szeleszczuk, Komentarz do art. 46 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. 
A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2019, s.  476.

 4 Z. Radwański, Węzłowe problemy zadośćuczynienia pieniężnego de lege ferenda, [w:] 
Odszkodowanie…, s.  25.
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gens) oraz utracone pożytki (lucrum cessans). Istnieją też podziały nawiązujące 
do genezy powstania szkody (szkoda deliktowa, kontraktowa, bezpodstawne 
wzbogacenie). Źródłem jej powstania mogą być różne zdarzenia, na ogół bę-
dące deliktami. Wedle prawa cywilnego deliktem jest każde działanie lub za-
niechanie bezprawne, a także sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub 
dobrymi obyczajami. Odpowiedzialność odszkodowawcza ex delicto stanowi 
przedmiot regulacji art. 415–449 k.c. Odpowiedzialność ex contractu normuje 
art. 471 i  n. k.c. Bezpodstawne wzbogacenie jest natomiast poddane regulacji 
przepisów art. 405–414 k.c. Jakkolwiek instytucja szkody wywodzi się z  prawa 
cywilnego, to występuje również w  pozostałych gałęziach prawa (administra-
cyjnym, karnym). W  kodeksie karnym zawarto unormowania dotyczące na-
prawienia szkody powstałej w  wyniku przestępstwa. Funkcja kompensacyjna 
została wyraźnie podniesiona do rangi wiodącej w  polityce karnej poprzez 
modyfikację dokonaną w  ramach szerszej nowelizacji, która zawarta została 
w  ustawie z  dnia 20 lutego 2015  r. o  zmianie ustawy Kodeks karny oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. poz. 396). Do treści kodeksu karnego wprowa-
dzono Rozdział Va, zatytułowany Przepadek i środki kompensacyjne, a rozwią-
zania dotyczące zagadnień odszkodowawczych zostały niemal w pełni poddane 
regulacjom prawa cywilnego. Trafna jest konstatacja, że materialny charakter 
obowiązku naprawienia szkody (zadośćuczynienia za krzywdę) przesuwa ją 
obecnie poza właściwy prawu karnemu obszar represji, a w świetle dokonanych 
modyfikacji środek ten służy ułatwieniu uzyskania przez pokrzywdzonego peł-
nego zaspokojenia jego roszczeń cywilnoprawnych, wynikłych z  popełnionego 
przestępstwa. Obowiązek z  art. 46 § 1 k.k. nie jest już zatem jednym z  instru-
mentów represji karnej, choć nadal stanowi element wkomponowany w system 
reakcji karnej i ma wspierać represję karną w efektywnym osiąganiu wszystkich 
celów prawa karnego5. Obowiązek ten został wyłączony spod działania zasad 
wymiaru kary, określonych w art. 53 k.k., art. 54 § 1 k.k., art. 55 k.k. i  aktual-
nie nie mają tu znaczenia takie elementy jak stopień winy, stopień społecznej 
szkodliwości czynu sprawcy ani indywidualno i  ogólnoprewencyjne cele kary.

 5 Por. P. Gensikowski, Charakter prawny obowiązku naprawienia szkody lub 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w  świetle projektów nowelizacji kodeksu karnego, 
[w:] Reforma prawa karnego materialnego i  procesowego z  2015 roku, red. D. Kala, 
I. Zgoliński, Warszawa 2015, s.  77.
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W innym miejscu6 sugerowałem już, aby z racji specyfiki zagadnień od-
szkodowawczych posługiwać się pojęciem szkody karnistycznej. Mam świa-
domość tego, że jest to kontrowersyjna propozycja, zwłaszcza dla prawników 
cywilistów, jednakże lapidarnie i  wprost oddaje cały charakter tej szkody. 
Nie jest on bowiem (i nigdy nie będzie) zupełnie tożsamy z  tym, który spo-
tkamy w  prawie cywilnym. Przez wzgląd na racje systemowe i  treść art. 46 
k.k. zagadnienia odszkodowawcze należy rzecz jasna postrzegać w  sposób 
analogiczny z  prawem cywilnym, lecz źródło szkody w  prawie karnym jest 
jednak wyraźnie inne (choć nadal będzie to delikt, to jednak wynikły z  czy-
nu przestępnego). Za tym pojęciem przemawia też wielość odmian szkody, 
zawartych w  przepisach części szczególnej kodeksu karnego i  treść art. 49 
§ 1 k.p.k. (gdzie posłużono się terminem dobra prawnego bezpośrednio za-
grożonego przestępstwem). Szkoda na gruncie prawa karnego funkcjonuje 
w  różnych kontekstach normatywnych, jako element opisujący znamiona 
przestępstw, w  regulacjach związanych z  instytucjami dotyczącymi naprawie-
nia szkody, w  kręgu przepisów dotyczących wymiaru kary, a  nadto pośród 
przepisów dotyczących zawieszenia wykonania kary i  warunkowego przed-
terminowego zwolnienia7.

W taki właśnie, specyficzny, sposób zagadnienia odszkodowawcze ure-
gulowano m. in. w  przypadku przestępstw zawartych w  Rozdziale XXII k.k., 
a  więc przestępstw przeciwko środowisku. Problematyka ta zawarta jest za-
równo w  części ogólnej, jak i w  części szczególnej kodeksu. Znajdują tu za-
stosowanie przepisy związane z  obowiązkiem naprawienia szkody, zawarte 
w  art. 46 k.k., a  więc wyżej wskazane przepisy ogólne prawa cywilnego, oraz 
instytucja nawiązki z  art. 47 § 2 k.k. Należy nadto zauważyć, że Rozdzia-
le XXII k.k. szkoda występuje jako element znamion poszczególnych prze-
stępstw (np. art. 181 § 2 k.k., art. 187 § 1 k.k.). W  Rozdziale tym zamiesz-
czono także jej kwantyfikatory (szkoda istotna – stanowiąca typ kwalifikowa-
ny, znaczne rozmiary opisane w  treści art. 182 § 1 in fine k.k., art. 183 § 1 

 6 I. Zgoliński, Szkoda karnistyczna. Kształt instytucji i  warunki jej dochodzenia (wybrane 
zagadnienia), [w:] Postępowanie przed sądem I  instancji w  znowelizowanym procesie 
karnym, red. D. Kala, I. Zgoliński, Warszawa 2018, s.  225–240.

 7 P. Kardas, Szkoda majątkowa jako znamię przestępstwa nadużycia zaufania, Prokuratura 
i Prawo 1996, nr 7–8, s.  36.
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in fine k.k., art. 184 § 1 k.k,). Synonimem pojęcia szkody są też zawar-
te w  treści poszczególnych przepisów skutki zachowań przestępnych (np. 
art.  185 § 1 k.k., art. 185 § 2 k.k.). 

Odnosząc się na wstępie do zagadnień związanych z  art. 46 § 1 k.k. 
w  kontekście przestępstw przeciw środowisku należy zauważyć, że skoro za-
stosowanie znajdują tu ogólne reguły odszkodowawcze prawa cywilnego, to 
aktualny w  pełni pozostaje tak dorobek doktryny cywilistycznej, jak i  judy-
katury dotyczący odszkodowania. Nie jest przez to konieczne szczegółowe 
odnoszenie się do tych zagadnień. Poruszenia wymaga jednakowoż kwestia 
sprowadzenia obowiązku naprawienia szkody do restytucji naturalnej, czyli 
nakazania sprawcy przywrócenia stanu sprzed popełnienia przestępstwa. Jest 
to obecnie dopuszczalne, a  to w obliczu treści przepisu art. 363 § 1 zd. 1 k.c. 
Wydaje się, że ten sposób odszkodowania winien mieć nawet priorytet po-
śród innych sposobów w przypadku orzekania odszkodowania z  tytułu prze-
stępstw przeciw środowisku. Zapatrywania tego nie zmienia fakt, że w  prak-
tyce z  reguły rzadko będzie można spotkać się z  sytuacją, w  której możliwe 
będzie przywrócenie stanu poprzedniego. Jednakże sąd winien w  pierwszej 
kolejności rozważyć taki właśnie sposób naprawienia szkody, jeśli nie stoi 
temu na przeszkodzie sam wniosek pokrzywdzonego lub sytuacja, o  której 
mowa w treści art. 363 § 1 zd. 2 k.c. Przemawia za tym także wzgląd na spo-
łeczny wymiar tych przestępstw. Słusznie postuluje się zaś, aby w  tych przy-
padkach sąd w  sposób ścisły sprecyzował świadczenie, które sprawca miałby 
spełnić. De lege lata dopuszczalne stało się także miarkowanie odszkodo-
wania przez sąd. Podstawą do tego jest treść art. 440 k.c., którego stosowa-
nia art. 46 § 1 k.k. nie wyłącza. Miarkowanie odszkodowania będzie jednak 
w  tym przypadku ograniczone głównie do przestępstw nieumyślnych.

Przepis art. 47 § 2 k.k. stanowi, że w  razie skazania sprawcy za prze-
stępstwo przeciwko środowisku sąd może orzec nawiązkę na rzecz Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa 
w  art. 400 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001  r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 799 i 1356). Wcześniejsza treść przepisu była zbliżona. 
W  wersji pierwotnej sąd w  razie skazania za przestępstwo przeciwko środo-
wisku mógł orzec nawiązkę na wskazany cel społeczny związany z  ochro-
ną środowiska. Nie było doprecyzowanego podmiotu, który był uprawniony 
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do otrzymania nawiązki. Owo sprecyzowanie następowało w  sposób etapo-
wy. W  postaci obowiązującej od 16 maja 2005  r. do dnia 1 stycznia 2012  r. 
przepis uprawniał bowiem sąd w  razie skazania sprawcy za przestępstwo 
przeciwko środowisku do orzeczenia nawiązki na rzecz instytucji, stowa-
rzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej, wpisanej do wykazu prowa-
dzonego przez Ministra Sprawiedliwości, której podstawowym zadaniem lub 
celem statutowym było spełnianie świadczeń na cele bezpośrednio związa-
ne z  ochroną środowiska, z  przeznaczeniem na ten cel. Taka treść przepisu 
stanowiła już niewątpliwie sama przez się zawężenie katalogu podmiotów 
uprawnionych do otrzymania nawiązki. Chodziło tu nie o  wszystkie, a  jedy-
nie o  podmioty umieszczone na wykazie ministerialnym. Treść tego przepi-
su, podobnie zresztą jak i wersji pierwotnej, była jednakże wciąż poddawana 
krytyce, z uwagi na występujące wątpliwości co do zasadności wydatkowania 
otrzymanych kwot z  tytułu nawiązek przez podmioty umieszczone na wy-
kazie. Kolejnym zawężeniem było stąd wskazanie w  treści przepisu jednego 
podmiotu, a  mianowicie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej, który jest teraz niejako „ustawowo koncesjonowany” do 
otrzymywania nawiązek, orzekanych z  tytułu skazania sprawcy za przestęp-
stwo przeciwko środowisku. Takie posunięcie legislacyjne miało z  założe-
nia stanowić odpowiedź na istniejące kontrowersje a  jednocześnie zapewnić 
efektywną kontrolę wydatkowania środków finansowych uzyskiwanych z  ty-
tułu nawiązek. W perspektywie dotychczasowych doświadczeń można uznać, 
że założenie to udało się spełnić. Wskazanie jednego podmiotu uprawnio-
nego stanowi przy okazji powrót do rozwiązań zbliżonych do obowiązują-
cych pod rządami ustawy o  ochronie przyrody z  dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(Dz. U. Nr 92, poz. 880), gdzie nawiązki orzekano na rzecz wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (vide art. 54–57 powoła-
nej ustawy). 

Zasadniczym pytaniem, jakie powstaje przy rozstrzyganiu możliwości 
orzeczenia nawiązki jest rozumienie pojęcia „przestępstwa przeciwko środo-
wisku”, a  ściślej ich zakresu. Ustawodawca nie posłużył się tu wszakże, od-
miennie niż np. w  treści art. 47 § 3 k.k., techniką legislacyjną sprowadza-
jącą się do enumeratywnego wskazania przestępstw, za które można orzec 
nawiązkę. Uznać jednakże należy, że chodzi w  niniejszym przypadku o  sze-
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roką interpretację8. Przestępstwami przeciwko środowisku będą wszystkie 
przestępstwa, które godzą w środowisko jako dobro chronione prawem – za-
równo te, które zostały opisane w  rozdziale XXII k.k., jak i w  innych czę-
ściach kodeksu (np. art. 165 § 1 pkt 1 k.k., 290 § 1 k.k.) ale też i w ustawach 
szczególnych, jak np. art. 52 i  53 ustawy z  13 października 1995  r. – Prawo 
łowieckie (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r., poz. 2168 ze zm.), art. 27c ustawy 
z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., 
poz. 652). To nie lokalizacja przepisu karnego, lecz jego treść, a ściślej przed-
miot ochrony (nawet gdy nie jest to przedmiot główny9), winna stanowić 
o  tym, czy jest to przestępstwo przeciwko środowisku. Kolejnym aspektem 
wymagającym odniesienia staje się charakter nawiązki. Mimo reorientacji po-
lityki karnej nawiązka zdaje się nadal zachowywać swój charakter mieszany10, 
stanowiąc instytucję z  pogranicza represji i  odszkodowania. Nie sposób bo-
wiem uznać, że nawiązka każdorazowo ma charakter wyłącznie kompensa-
cyjny. O  ile nie budzi wątpliwości, że w  obliczu orzekania nawiązki na rzecz 
pokrzywdzonego pierwszoplanowy charakter ma pierwiastek stricte odszko-
dowawczy, o tyle wyłomem na rzecz represyjności jest już nawiązka orzekana 
na określony cel społeczny. W  niniejszym przypadku, gdzie nawiązka może 
zostać orzeczona li tylko na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej, dyskusyjne staje się jednakże to, czy istotnie 
dochodzi do wychylenia w  stronę funkcji represyjnej. Regułą jest, mimo sys-
temowej lokalizacji przepisu art. 47a k.k. w Rozdziale Va kodeksu, że w przy-
padku nawiązek orzekanych na cel społeczny to beneficjent nawiązki staje się 
elementem przesądzającym o  dominacji pierwiastka penalnego w  ramach tej 
instytucji. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej to 
jednak fundusz będący państwową osobą prawną, którego celem in genere 

 8 W. Cieślak, Nawiązka, [w:] System prawa karnego, t.  6: Kary i  środki karne. Poddanie 
sprawcy próbie, red. M. Melezini, Warszawa 2010, s.  750.

 9 R.A. Stefański, Komentarz do art. 47 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, 
LEX/el. 2016.

 10 Syntetyczną analizę charakteru nawiązki przedstawia Z. Sienkiewicz w: Uwagi 
o  nawiązce w  świetle nowelizacji kodeksu karnego, [w:] O  stabilność kodeksu karnego 
w  świetle realiów. Księga Jubileuszowa Profesora Stanisława Hoca, t.  2, red. D. Mucha, 
Opole 2018, s.  162–164.
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jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej11. Istotą nawiązki, 
orzekanej w  trybie art. 47 § 2 k.k., jest więc także pewnego rodzaju rekom-
pensata strat, jakie społeczeństwo poniosło w  wyniku zachowania sprawcy, 
które godziło w  środowisko12. Instytucja nawiązki staje się tu niejako pew-
nego rodzaju „ryczałtem odszkodowawczym” dla społeczeństwa. Uprawnio-
ne jest więc twierdzenie o  kompensacyjnym charakterze tego typu nawiąz-
ki, aczkolwiek nie będzie to rzecz jasna kompensacja w  znaczeniu ścisłym 
(orzekana na rzecz bezpośrednio pokrzywdzonego), a  szerokim13. Zasadnicze 
znaczenie ma tu jednak wyraźny związek pomiędzy rodzajem przestępstwa 
a  beneficjentem nawiązki. Z  drugiej strony, o  represyjnym charakterze na-
wiązki świadczy jednak to, że de lege lata znajdują tu zastosowanie przepisy 
art. 53, art. 54 § 1 oraz art. 55 k.k., o  czym stanowi przepis art. 56 k.k. Są 
to mierniki konieczne do przyjęcia, gdyż nie jest możliwe proste przełoże-
nie, równające odszkodowanie z  wysokością szkody. Instrumenty te znajdu-
ją zastosowanie nie wprost, lecz mutatis mutandis, a  więc z  uwzględnieniem 
specyfiki nawiązki14. O  penalnym charakterze nawiązki świadczy też i  to, że 
jest orzekana w  związku ze skazaniem i  nie na rzecz podmiotu faktycznie 
pokrzywdzonego15. W konsekwencji zarysowanego powyżej stanu rzezy przy-
jąć należy, że nawiązka orzekana w  razie skazania sprawcy za przestępstwo 
przeciwko środowisku na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej ma charakter mieszany, kompensacyjno-represyjny16. 

W odniesieniu do charakteru nawiązki z  art. 47 § 2 k.k. wskazać też 
jeszcze należy, że brak opisu strony podmiotowej przestępstwa w  treści po-
wołanego przepisu prowadzi do wniosku, że nawiązkę na rzecz Narodowego 

 11 Zob. art. 400b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska, t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 799.

 12 Por. D. Szeleszczuk, Komentarz do art. 47 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. 
A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2019, s.  483.

 13 Szerzej Z. Gostyński, Karnoprawny obowiązek naprawienia szkody, Katowice 1984, 
s.  80–81.

 14 Por. I. Zgoliński, Komentarz do art. 56 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. 
V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2018, s.  384.

 15 Por. T. Oczkowski, Komentarz do art. 47 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. 
V. Konarska-Wrzosek, s.  358.

 16  Odmiennie T. Oczkowski, tamże.
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Funduszu Środowiska i  Gospodarki Wodnej można orzec zarówno w  przy-
padku skazania za przestępstwa umyślne, jak i  nieumyślne17. Wymaga pod-
kreślenia, że dla orzeczenia nawiązki nie ma znaczenia fakt rzeczywistego 
powstania szkody w środowisku. Oderwanie faktu wystąpienia szkody w śro-
dowisku od możliwości orzeczenia nawiązki skutkować więc będzie w  prak-
tyce dopuszczalnością jej orzeczenia także w obliczu skazania za przestępstwa 
z  narażenia na niebezpieczeństwo18, a  nadto za czyn będący karalnym na-
ruszeniem norm o  charakterze administracyjno porządkowym19. Na płasz-
czyźnie przestępstw przeciwko środowisku orzeczenie nawiązki nie wyłą-
cza dopuszczalności orzeczenia odszkodowania w  trybie art. 46 § 1 k.k. na 
rzecz podmiotu pokrzywdzonego w  rozumieniu art. 49 § 1 k.p.k. Możliwe 
jest w  konsekwencji orzeczenie nawiązki w  oparciu o  treść art. 46 § 2 k.k., 
o  ile spełnione będą ku temu ustawowe przesłanki. W  tym wypadku może 
więc dojść do orzeczenia dwóch nawiązek, jednej na rzecz pokrzywdzonego, 
a drugiej na rzecz Narodowego Funduszu Środowiska i  Gospodarki Wodnej. 

Problematykę odszkodowawczą przestępstw przeciwko środowisku za-
wartą w  części szczególnej kodeksu karnego należy skoncentrować głównie 
na przestępstwach zamieszczonych w  Rozdziale XXII k.k. i  charakterze wy-
stępującej tam szkody, materializowanej poprzez znamiona tych przestępstw. 
Synonimem szkody bywają tu także skutki przestępstwa. Jest to clou praw-
nokarnej regulacji przestępstw przeciw środowisku, a  wiele uwag i  zagad-
nień zachowuje aktualność także w stosunku do typów przestępstw unormo-
wanych w  innych miejscach, w  tym także w  tzw. pozakodeksowym prawie 
karnym. W  dalszej części opracowania odniesiono się zatem do najbardziej 
spornej problematyki rozumienia znamion wybranych przestępstw przeciw 
środowisku.

Przedmiotem ochrony przestępstw z  art. 181–188 k.k. jest in gene-
re świat roślinny i  zwierzęcy. To szkody na tym obszarze są tu najbardziej 
prawnie relewantne. Punktem wyjścia do dalszych rozważań winna być za-

 17 P. Gensikowski, Nawiązka [w:] Środki karne, przepadek i  środki kompensacyjne 
w znowelizowanym Kodeksie karnym, red. P. Daniluk, Warszawa 2017, s.  440.

 18 A. Sieradzka-Kośla, Nawiązka [w:] Środki karne po nowelizacji w  2015 roku, red. 
R.A. Stefański, Warszawa 2015, s.  453.

 19 W. Cieślak, Nawiązka…, s.  751.
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tem konstatacja, że szkody zaistniałe w  świecie roślinnym bądź zwierzęcym 
są elementami, które niezwykle ciężko przełożyć na „stronę merkantylną”. 
Niekiedy szkody te są wręcz niemożliwe do pełnego ustalenia, a wówczas je-
dynie można je oszacować. Zarysowany aspekt należy mieć niewątpliwie na 
uwadze podczas wykładni szkody sensu stricte na płaszczyźnie przestępstw 
przeciw środowisku. Elementarne pojęcia związane z  problematyką odszko-
dowawczą przy przestępstwach przeciwko środowisku to natomiast zniszcze-
nie w  świecie roślinnym lub zwierzęcym w  znacznych rozmiarach, zagroże-
nie życia lub zdrowia człowieka, a  także spowodowanie istotnego obniżenia 
jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi. Pojęcia te występują w  treści 
normatywnej większości przestępstw przeciwko środowisku, zamieszczonych 
w Rozdziale XXII k.k.

Terminy „świat roślinny” i  „świat zwierzęcy” nie zostały zdefiniowane 
w  Kodeksie karnym. Ustawa z  dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony śro-
dowiska (t.j. Dz. U. 2018, poz. 799) oraz ustawa o  ochronie przyrody z  dnia 
16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1614) również nie zawierają takich 
definicji. Wydaje się, że należy rozumieć je jako świat organizmów żywych 
– roślinnych i  zwierzęcych – w  szerokim znaczeniu. Przez pojęcie świata 
roślinnego należy rozumieć również świat grzybów, natomiast przez pojęcie 
świata zwierzęcego – także świat owadów. Trafnie podkreśla się w  literaturze, 
że chodzi tutaj o  świat zwierząt żyjących w  zasadzie w  stanie wolnym oraz 
świat roślinny w  stanie naturalnej swobody20.

Termin „zniszczenie”, który zawarto w  treści art. 181 § 1 k.k., art. 182 
§ 1 k.k., art. 183 § 1 k.k., art. 184 § 1 k.k., art. 185 § 1 k.k., a  pod postacią 
„niszczenia” występuje też w  art. 181 § 2, 181 § 3 k.k. i  art. 187 § 1 k.k. 
oznacza unicestwienie, destrukcję. Zniszczenie jest zachowaniem dalej idą-
cym w  skutkach niż uszkodzenie. W  przypadku zniszczenia przedmiot za-
machu przestaje istnieć, natomiast w  przypadku uszkodzenia wciąż istnieje, 
jakkolwiek z  pewnymi defektami. Nietrafny jest pogląd, zgodnie z  którym 
w  przypadku przestępstw przeciw środowisku chodzi o  spowodowanie strat 

 20 W. Radecki, Komentarz do art. 181 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, 
LEX/el. 2016.
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nieodwracalnych21. Takiego wymogu bowiem nigdzie nie postawiono. Warto 
też zauważyć, że przy takiej wykładni bezkarne w zasadzie byłyby zniszczenia 
w  świecie roślinnym i  zwierzęcym, które dałoby się przywrócić nawet znacz-
nym kosztem. 

Znamię „znacznych rozmiarów” również pojawia się w kilku miejscach 
Rozdziału XXII k.k. (vide art. 182 § 1 k.k., 183 § 1 k.k., 184 § 1 k.k., 185 § 1 k.k.). 
W  Kodeksie karnym również brakuje definicji tego określenia. W  literatu-
rze przedmiotu spotkać można zapatrywanie, zgodnie z  którym nie można 
go utożsamiać z  pojęciem szkody znacznych rozmiarów, do którego to po-
jęcia na zasadzie art. 115 § 7 k.k. stosuje się kryterium określone w  art. 115 
§ 5 k.k. (przekroczenie kwoty 200 000 złotych). Zapatrywanie to jest trafne, 
lecz tylko wówczas, gdy przyjmujemy, że miałoby to być kryterium wyłącz-
ne. Trzeba wszelako zwrócić uwagę na to, że zniszczenie w  świecie roślin-
nym oraz zwierzęcym oznacza w  istocie nic innego jak szkodę w  tych sfe-
rach. Jeśli tak będziemy rozumieć to pojęcie, to ograniczenie penalizacji do 
znacznych rozmiarów np. w art. 181 § 1 k.k. można rozumieć m.in. w kate-
goriach zniszczenia w  znacznych rozmiarach. Wydaje się zatem, że odwoły-
wanie się także do kryterium ekonomicznego w  tym przypadku jest jednak 
uzasadnione. Wypada jednak podkreślić, że nie może być to kryterium wy-
łączne, przez wzgląd na specyfikę przestępstw przeciwko środowisku. Należy 
zatem brać pod uwagę również rozmiar dokonanych zniszczeń (liczbę ga-
tunków, sztuk zwierzyny, powierzchnię terenu, na którym doszło do znisz-
czeń) i  wszelkie inne elementy, które mogą oddziaływać na ocenę rozmiaru 
zniszczenia. 

Równie nieostry jest kwantyfikator w  postaci znamienia „szkody istot-
nej”. Istotna szkoda przyrodnicza jest skutkiem czynów określonych w art. 181 
§ 2, 181 § 3 i  187 § 1 k.k. Pojęcie „istotnej szkody”, spotykane w  Rozdziale 
XXII k.k., nie może być utożsamiane z  pojęciem szkody w  znacznych czy 
wielkich rozmiarach (których definicje ustawowe odnajdziemy w  art. 115 
§ 7 i  7a k.k.). Kryterium istotności szkody jest bowiem szersze od samo-

 21 Tak np.: A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, s.  427; J. Sobczak [w:] 
Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2017, s. 1079, podobnie wyrok 
SN z 24.06.1993 r., III KRN 98/93, OSNKW 1993/9–10, poz. 64.
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dzielnego kryterium majątkowego. W  jego ramach należy wziąć pod uwagę 
specyfikę przestępstw przeciwko środowisku. Chodzi tu więc o szkodę istotną 
pod względem przyrodniczym22. Relewantne będą tu np. powody, dla których 
dany gatunek jest chroniony, liczebność gatunku na danym terenie, liczbę 
przedstawicieli gatunku zniszczoną przez sprawcę, wpływ wyginięcia części 
gatunku na środowisko naturalne. Istotna szkoda to taka, która w  sposób 
poważny zaburza ekosystem i  prowadzi jednocześnie do realnego zagrożenia 
chronionego gatunku. Istotność szkody należy więc oceniać kompleksowo, 
uwzględniając wszystkie chronione gatunki roślin i  zwierząt, którym sprawca 
swoim zachowaniem zagroził. Istotności szkody nie należy rozważać odrębnie 
w  stosunku do każdego z  zagrożonych gatunków. Za wyrażonym poglądem 
przemawiają także aspekty wykładni systemowej. Skoro bowiem w  kodeksie 
operuje się zarówno pojęciem szkody znacznej, jak i  istotnej, to nie można 
odmiennym określeniom nadawać analogicznego rozumienia i  doszukiwać 
się tożsamej treści znaczeniowej, albowiem podważa to zasadę racjonalności 
ustawodawcy i  spójność systemową.

Jednym z wymogów karalności sprawcy w ramach przestępstw przeciw 
środowisku jest i  to, by ilość lub postać skażenia mogła zagrozić życiu lub 
zdrowiu człowieka, spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza 
lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w  świecie roślinnym lub zwierzęcym 
w  znacznych rozmiarach. Doniosłe jest tu nie tyle przekroczenie obowiązu-
jących norm dopuszczalnej wielkości szkodliwych dla środowiska immisji, 
lecz obiektywne rozmiary niebezpieczeństwa, które tego rodzaju zachowanie 
stwarza. Zwrot „może to zagrozić” wskazuje na intencję ustawodawcy zmie-
rzającą do ujęcia np. w  normie art. 182 § 1 k.k. typu czynu zabronionego 
narażającego dobro prawne na niebezpieczeństwo. Należy podzielić pogląd, 
że chodzi tu o  specyficzny rodzaj narażenia abstrakcyjno-konkretnego23. 
O  odpowiedzialności karnej przesądzać będzie ustalone potencjalnie zagro-

 22 W. Radecki, Przestępstwa przeciwko środowisku, [w:] System prawa karnego, t.  8: 
Przestępstwa przeciwko państwu i  dobrom zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 
2013, s.  468.

 23 M. Gałązka, Komentarz do art. 182 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. 
A. Grześkowiak, K. Wiak, Legalis 2019; J. Sobczak, Komentarz do art. 182 k.k., [w:] 
Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Legalis 2019.
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żenie dla chronionych dóbr, związane z  rodzajem i  rozmiarem wprowadzo-
nych do wody, powietrza lub ziemi zanieczyszczeń; nie jest natomiast nie-
zbędne, by opisany w znamionach stan zagrożenia w istocie powstał. Z kolei 
do znamion przestępstwa z  art. 183 § 1 k.k. nie należy ani uszczerbek na 
zdrowiu człowieka, ani śmierć czy też zanieczyszczenie lub zniszczenie śro-
dowiska. Na tym gruncie nie jest wymagane nawet realne zagrożenie dla 
środowiska24. 

Pojęcie wody odnosi się zarówno do wód w  rzekach, jak i  jeziorach, 
wód w morzu, a  także wód głębinowych (np. zanieczyszczenie wody w stud-
niach). Nie ma znaczenia status własnościowy tych wód. Przedmiotem czyn-
ności wykonawczej jest woda w  stanie wolnym25. Tylko takie wody stanowią 
element środowiska naturalnego, którego ochrona jest przedmiotem oma-
wianych uregulowań. Powietrze to przedmiot wykładni legalnej. Definiuje je 
przepis art. 3 pkt 26 p.o.ś., tzn. jest to powietrze znajdujące się w troposferze, 
z wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy. Powierzchnia ziemi to nato-
miast gleba, niezależnie od miejsca położenia. Przez pojęcie powierzchni zie-
mi trzeba rozumieć również wszystko to, co mieści się pod nią. Przyjmując 
pogląd przeciwny pozostawia się poza zakresem penalizacji zanieczyszczenia 
ziemi pod jej powierzchnią26. Znamiona zagrożenia dla życia lub zdrowia 
człowieka należy natomiast generalnie wykładać w  sposób analogiczny do 
przyjętego w  ramach przestępstw przeciwko życiu i  zdrowiu, ale także np. 
art. 163 (sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego). Końcowo 
odniesienia wymaga także znamię „wielu osób”, które występuje w  art. 185 
§ 3 k.k. Powodowało ono problemy interpretacyjne27 wynikłe, jak się wydaje, 
z  odmiennych reguł wykładni, które legły u  podstaw interpretacji tego poję-
cia. Nie wchodząc w  szczegóły tego zagadnienia uznać natomiast trzeba, że 

 24 Por. wyrok SA we Wrocławiu z  dnia 21.09.2017 r., II AKa 236/17, LEX nr 2381444.
 25 J. Lachowski, Komentarz do art. 182 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. 

V. Konarska-Wrzosek, LEX/el. 2018.
 26 J. Sobczak, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2017, s. 1088.
 27 Szerzej omawia je W. Radecki: Przestępstwa przeciwko środowisku, [w:] System prawa 

karnego, t.  8: Przestępstwa przeciwko państwu i  dobrom zbiorowym, red. L. Gardocki, 
Warszawa 2013, s.  482.
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spór ten w  istocie rzeczy ma znaczenie marginalne, albowiem przestępstwa, 
których dotyczy przepis art. 185 § 3 k.k. na ogół zagrażają całym zbiorowo-
ściom28. Bodaj najbardziej szeroko przyjmowanym stanowiskiem jest to, że 
przez wielość osób rozumie się sześć i więcej29.

 28 Por. I. Sepioło-Jankowska, Komentarz do art. 185 k.k., [w:] Kodeks karny. Komentarz, 
red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Legalis 2017 i powołana tam literatura.

 29 W. Radecki, Przestępstwa przeciwko środowisku, [w:] System prawa karnego, t.  8: 
Przestępstwa przeciwko państwu i  dobrom zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 
2013, s.  482–483.
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O potrzebie zmiany definicji legalnych pojęć 
„polowanie” i „kłusownictwo”

Wśród zagadnień dotyczących ochrony środowiska nie powinno za-
braknąć uwag poświęconych ochronie zwierząt. Nikogo bowiem przekony-
wać nie trzeba, że zwierzęta są istotnym elementem środowiska naturalnego, 
co znajduje swój wyraz także w definicjach legalnych terminu „środowisko”1. 
Ochronę zwierząt, co w  tej sytuacji oczywiste, a  co znajduje wyraźne po-
twierdzenie w  przepisach p.o.ś,, należy zatem traktować jako jeden z  przeja-
wów ochrony środowiska.

Zwierzęta, poza tym że podlegają ochronie na podstawie przepisów 
odnoszących się do środowiska jako całości są objęte ochroną przewidzianą 
w  przepisach tylko im dedykowanym. Jednym z  podstawowych aktów praw-

 1 Zgodnie z art. 39 pkt 39 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
z  dnia 27 kwietnia 2001  r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2018, poz. 799) 
ilekroć w  tej ustawie jest mowa o  środowisku rozumie się przez to 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. Natomiast w  myśl zaś art. 2 pkt 8 ustawy z  dnia 
18 grudnia 2003  r. o  ochronie roślin (t.j. Dz.U. 2019, poz. 972) użyte w  tej ustawie 
określenie środowisko oznacza wodę, powietrze, glebę, dziko żyjące gatunki fauny 
i  flory oraz wszelkie inne powiązania z  żywymi organizmami. Na gruncie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) 
środowisko przyrodnicze oznacza krajobraz wraz z  tworami przyrody nieożywionej 
oraz naturalnymi i  przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z  występującymi na 
nich roślinami, zwierzętami i  grzybami (art. 5 pkt 20).
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nych zawierających regulacje dotyczące ochrony zwierząt jest z  pewnością 
ustawa z  dnia 13 października 1995  r. – Prawo łowieckie2, co wynika nie 
tylko z  przepisów tej właśnie ustawy, ale i  art. 81 ust. 3 pkt 4 p.o.ś., który 
ustawę – Prawo łowieckie wymienienia wśród aktów prawnych określających 
zasady ochrony dziko żyjących zwierząt. Nie może być zresztą inaczej skoro 
prawodawca traktuje łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodni-
czego rozumiejąc pod tym pojęciem ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) 
i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami 
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i  rybackiej (art. 1 p.ł), a  jako cele ło-
wiectwa (art. 3 p.ł). wskazuje: 
 1) ochronę, zachowanie różnorodności i  gospodarowanie populacjami zwie-

rząt łownych; 
 2) ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy wa-

runków bytowania zwierzyny, 
 3) uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i  jakości trofeów oraz 

właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy 
zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego; 

 4) spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywo-
wania tradycji oraz krzewienia etyki i  kultury łowieckiej.
W doktrynie3 zasadnie wskazuje się przy tym, że kolejność, w  jakiej 

ustawodawca wymienił cele łowiectwa nie jest przypadkowa. Prawodawca 
wprowadził w  ten sposób wyraźnie widoczną hierarchę celów łowiectwa, ja-
ko pierwszy i  najważniejszy wskazując – wbrew temu co mogłoby się wyda-
wać – nie polowanie i  pozyskiwanie w  ten sposób zwierzyny – ale ochronę 
i  kształtowanie środowiska przyrodniczego4.

 2 T.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 2033 ze zm.
 3 D.J. Gwiazdowicz, Łowiectwo a  ochrona przyrody, [w:] Problemy współczesnego 

łowiectwa, red. D.J. Gwiazdowicz, Poznań 2012, s.  94; W. Radecki, Prawo łowieckie. 
Komentarz, Warszawa 2008, s.  54.

 4 W  tym miejscu zauważyć wypada, że z  faktu, iż ochrona przyrody jest celem 
łowiectwa zdają sobie i  myśliwi, choć ich wiedza na temat form ochrony przyrody 
jest oceniana jako niezadowalająca. Wyniki badań ankietowych wskazują, że 92% 
myśliwych uważa ochronę przyrody za konieczny element łowiectwa. Udzielając 
jednak odpowiedzi na pytanie o  praktyczny aspekt aktywności myśliwych na rzecz 
ochrony przyrody, większość ankietowanych wskazała zimowe dokarmianie zwierzyny 
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Przepisy prawa łowieckiego, co wynika z  przedstawionych wyżej uwag, 
nie mają na celu ochrony wszystkich zwierząt, ale wyłącznie zwierząt łow-
nych (zwierzyny). Listę gatunków zwierząt łownych, na mocy delegacji usta-
wowej zawartej w  art. 5 ustawy prawo łowieckie ustala minister właściwy do 
spraw środowiska w  drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii ministra 
właściwego do spraw rolnictwa oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody 
i  Polskiego Związku Łowieckiego5.

Wśród przepisów prawa łowieckiego, które mają na celu ochronę zwie-
rząt łownych, szczególną rolę odgrywają przepisy karne. Wynika to z charak-
teru prawa karnego, które jako przewidujące najbardziej dolegliwe sankcje 
i  będące z  tej racji prawem ultima ratio powinno ingerować dopiero wte-
dy, gdy przepisy innych gałęzi prawa nie mogą być skutecznym narzędziem 
zwalczania społecznie niepożądanych zachowań6.

Przepisy karne prawa łowieckiego, których przedmiotem ochrony jest 
zwierzyna nie wywołują zasadniczych zastrzeżeń co do wynikającego z  nich 

(86% respondentów) oraz wsiedlanie niektórych gatunków do łowiska (62%) – zob. 
szerzej D.J. Gwiazdowicz, dz. cyt., s.  95.

 5 Aktualnie, zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Środowiska z  dnia 11 marca 2005  r. 
w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. z 2005 r., poz. 433 ze zm.), 
do zwierząt zwierzą łownych należą: 1 )zwierzyna gruba: a) łoś (Alces alces), b) jeleń 
szlachetny (Cervus elaphus),c) jeleń sika (Cervus nippon), d) daniel (Dama dama), 
e) sarna (Capreolus capreolus), f) dzik (Sus scrofa), g) muflon (Ovis aries musimon); 
2) zwierzyna drobna:a) lis (Vulpes vulpes), b) jenot (Nyctereutes procyonoides), 
c) borsuk (Meles meles); d) kuna leśna (Martes martes), e) kuna domowa (Martes 
foina), f) norka amerykańska (Mustela vison), g) tchórz zwyczajny (Mustela putorius), 
h) szop pracz (Procyon lotor),i) piżmak (Ondatra zibethicus), j) zając szarak (Lepus 
europaeus),k) dziki królik (Oryctolagus cuniculus), l) jarząbek (Tetrastes bonasia), 
m) bażant (Phasianus ssp.),n) kuropatwa (Perdix perdix), o) gęś gęgawa (Anser anser), 
p) gęś zbożowa (Anser fabalis), r) gęś białoczelna (Anser albifrons), s) krzyżówka 
(Anas platyrhynchos), t) cyraneczka (Anas crecca), u) głowienka (Aythya ferina), 
w) czernica (Aythya fuligula), x) gołąb grzywacz (Columba palumbus), y) słonka 
(Scolopax rusticola), z) łyska (Fulica atra), za) szakal złocisty (Canis ureus). Gatunki 
zwierząt łownych, o  których mowa w  ust. 1 pkt 1 lit. a–e zalicza się do zwierzyny 
płowej, natomiast gatunki zwierząt łownych, o  których mowa w  ust. 1 pkt 2 lit. a–h 
oraz lit. za zalicza się do drapieżników.

 6 Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z  dnia 9 października 2012 r., P 27/11 
i powołane tam judykaty.
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zakresu kryminalizacji7. Choć ramy objętościowe niniejszego artykułu nie 
pozwalają na prowadzenie pogłębionych rozważań w tym przedmiocie z per-
spektywy wszystkich kryteriów kryminalizacji, to uzasadniając tę tezę wypa-
da zwrócić uwagę przynajmniej na dwie najistotniejsze kwestie, które wiążą 
się z  niską wykrywalnością przestępstw kłusownictwa. Przede wszystkim, 
problemy związane z  ujawnianiem przedmiotowych czynów oraz ich spraw-
ców nakazują uznać decyzję ustawodawcy o  przesunięciu kryminalizacji na 
przedpole chronionego dobra i  zabronienie pod groźbą kary zachowań po-
legających na gromadzeniu, posiadaniu, wytwarzaniu, przechowywaniu lub 
wprowadzaniu do obrotu narzędzi i  urządzeń przeznaczonych do kłusow-
nictwa oraz hodowaniu lub utrzymywaniu bez zezwolenia chartów lub ich 
mieszańców (art. 52 pkt 1 i  3 p. ł.) za w  pełni uzasadnioną. Ponadto oko-

 7 Za przestępstwa te uznaję występki z  art. 52 pkt 1–6 oraz wszystkie występki opisane 
w  art. 53 p.ł. Mimo tego, że jako dobro chronione przepisem art. 52 pkt 2 p.ł. 
doktrynie wskazuje się reguły obrotu tuszami i  trofeami zwierząt łownych (zob. 
W. Radecki, Prawo łowieckie, [w:] Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne 
wojskowe, skarbowe i  pozakodeksowe, System Prawa Karnego, t.  11), to mając na cele 
tej regulacji należy stwierdzić, że przedmiotem ochrony tej regulacji jest z  pewnością 
również zwierzyna. Pamiętać bowiem należy, że przepis ten w  zamyśle ustawodawcy 
miał na celu umożliwienie do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej kłusownika, 
który został złapany dopiero wówczas, gdy wracał z  pozyskaną nielegalnie martwym 
zwierzęciem łownym i  tłumaczył że właśnie je znalazł i  idzie zanieść właściwym 
służbom – tak W. Radecki, Przestępstwa i  wykroczenia łowieckie, Prokuratura i  Prawo 
1996, nr 6, s.  18. Ponadto wyraźnie widocznym celem jest tej regulacji również 
pozbawienie kłusowników klientów na nielegalnie pozyskane tusze lub trofea zwierząt 
łownych. Zwierzyna nie jest natomiast przedmiotem ochrony przepisu art. 52 pkt 7 p.ł,. 
dodanego na mocy ustawy z  dnia 22 marca 2018  r. o  zmianie ustawy – Prawo 
łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 651), który zabrania pod 
groźbą kary wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dziecka do 18. roku 
życia. W  tym przypadku za dobro chronione należy uznać psychikę dziecka, na którą 
negatywny wpływ mogłyby wywrzeć drastyczne sceny, jakich świadkami mogłyby być 
dzieci podczas polowania. Wprowadzenie tego przepisu było konsekwencją dodania, 
na mocy art. 1 ust. 19 tej samej ustawy nowelizującej, art. 42aa, który w  punkcie 15 
statuuje zakaz wykonywania polowania w  obecności lub przy udziale dzieci do 18. 
roku życia. Art. 19 pkt. 19 ustawy nowelizującej w  zakresie, w  jakim wprowadził 
art. 42aa pkt 15 p.ł. (obok innych przepisów tej ustawy) został objęty skierowanym do 
Trybunału Konstytucyjnego przez grupę posłów wnioskiem o zbadanie jego zgodności 
z  art. 48 Konstytucji RP i z  art. 72 ust. 3 Konstytucji RP w  związku z  art. 31 ust. 3, 
art. 32 oraz art. 47 Konstytucji RP (sygn. K 4/19).
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liczność, że w  przypadku przestępstw kłusowniczych zjawisko „ciemnej licz-
by” jest wręcz ogromne8 powoduje, że argumentem przemawiającym prze-
ciwko kryminalizacji tych zachowań nie może być fakt, iż dane statystyczne 
nie potwierdzają tezy o  bardzo dużej skali tego zjawiska9. Podkreślenia przy 
tym wymaga, że argument odwołujący do uzasadniającej kryminalizację po-
wszechności określonego zachowania uznawanego za niebezpieczne musi 
uwzględniać jego specyfikę, a zachowania „szczególnie naganne” (co również 
jest pojęciem ocennym) mogą być kryminalizowane nawet jeśli nie są rozpo-
wszechnione10. 

Generalna teza o  zasadniczo prawidłowo zakreślonych granicach kry-
minalizacji, nie jest jednak równoznaczna ze stwierdzeniem, że ustawodawca 
właściwie, respektując standardy prawidłowej legislacji i  konsekwencje wyni-
kające z  zasady subsydiarności prawa karnego, ukształtował treść przepisów 
karnych prawa łowieckiego. Tak bowiem nie jest, a  największe zastrzeżenie 
wywołuje art. 53 p.ł., który przewidując kilka różnych typów przestępstwa 
kłusownictwa wręcz razi nadmierną kazuistyką, a  ta jest nie tylko sprzeczna 
z  zasadami prawidłowej legislacji11, ale może być wręcz uważana za godzą-
cą w  ideę państwa prawnego12. Nadmierna kazuistyka nie sprzyja bowiem 
zasadzie określoności przepisów prawa i  nie stanowi skutecznego narzędzia 

 8 W. Radecki, Przestępstwa kłusownictwa w  kodeksach karnych w  Polsce, Czechosłowacji, 
Czechach i  Słowacji, Ius Novum 2010, nr 4, s.  27.

 9 I  tak np. liczba spraw o  kłusownictwo przekazanych organom ścigania wyniosła 
w  roku 2010 – 455, w  roku 2015, w  roku 2016 – 308, a w  roku 2017 – 231. Liczba 
przypadków kłusownictwa z  bronią, w  których nie ujawniono sprawcy wynosiła 
w 2010 r. – 2173, w 2015 r. – 1996, w 2016 r. – 2066, w 2017 r. – 1705. Liczba ujętych 
kłusowników wyniosła zaś w  2010  r. 108, 2015  r. – 66, 2016  r. – 66, 2017  r. – 68. 
Liczba zebranych narzędzi kłusowniczych wynosiła zaś w 2010 r. – 105896, w 2015 r. – 
63676, w 2016 r. – 52962, w 2017 r. – 42127 – Rocznik Statystyczny Leśnictwa z 2018 r., 
Warszawa 2018, s.  171.

 10 I. Andrejew, Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa 
1978, s.  58.

 11 Zgodnie z  § 5 rozporządzenia z  dnia 20 czerwca 2002  r. w  sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej” (t.j. Dz. U. z  2016 r., poz. 283) przepisy ustawy redaguje się zwięźle 
i syntetycznie, unikając nadmiernej szczegółowości, a zarazem w sposób, w jaki opisuje 
się typowe sytuacje występujące w  dziedzinie spraw regulowanych tą ustawą.

 12 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z  dnia 27 kwietnia 2004 r., P 16/03.
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rozwiązywania dylematów interpretacyjnych13. Wręcz przeciwnie. Zbyt du-
ża liczba przepisów może generować problemy co do wzajemnej ich relacji 
i  wywoływać wątpliwości, która z  regulacji ma zastosowanie do konkretne-
go stanu faktycznego. Ponadto kazuistyczne ujęcie przepisów karnych bardzo 
często doprowadza do sytuacji, w  której część zachowań, które winny być 
kryminalizowane pozostaje z  punku widzenia prawa karnego irrelewantna 
z  uwagi na fakt, że zachowania te nie wypełniają drobiazgowo określonych 
znamion. Powyższe wywołuje z  kolei potrzebę nowelizacji, co z  kolei prowa-
dzi do niestabilności przepisów prawa14. Tak sformułowane przepisy karne 
nie mogą zatem należycie realizować przypisanej im funkcji ochronnej.

W tej sytuacji niewątpliwie warto bliżej przyjrzeć się art. 53 p.ł. i  zasta-
nowić nad przyczyną jego wadliwości oraz sposobem jej usunięcia. 

Artykuł 53 p.ł. wskazuje, że karze do 5 lat pozbawienia wolności pod-
lega ten na kto:
 1) poluje na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie 3000 m 

od brzegu w głąb morza lub 5000 m w głąb lądu,
 2) poluje z  chartami lub ich mieszańcami,
 3) poluje w  czasie ochronnym,
 4) poluje nie posiadając uprawnień do polowania,
 4a) wbrew zakazowi określonemu w  art. 42aa pkt 14, zakłada narzędzia lub 

urządzenia przeznaczone do łowienia, chwytania lub zabijania zwierzyny,
 5) wchodzi w  posiadanie zwierzyny za pomocą broni i  amunicji innej niż 

myśliwska, środków i materiałów wybuchowych, trucizn, karmy o właści-
wościach odurzających, sztucznego światła, lepów, wnyków, żelaz, dołów, 
samostrzałów lub rozkopywania nor i  innych niedozwolonych środków,

 6) nie będąc uprawnionym do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny.
Cytowany artykuł nie podlegał co prawda licznym nowelizacjom, ale 

nie należy tego wiązać z poprawnością jego ujęcia, ale raczej z niską wykry-
walnością tego typu przestępstw, która powoduje, że organy ścigania i  wy-

 13 Z  tego też powodu wśród dyrektyw techniki prawodawczej wymienia się m.in. 
„dyrektywy ekonomiczności tekstu, generalności unormowań (unikania kazuistyki), 
adekwatności, precyzji i komunikatywności” – S. Wronkowska, Technika prawodawcza, 
RPEiS 1990, z. 1, s.  3.

 14 Tamże, s.  11.
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miaru sprawiedliwości rzadko kiedy stają przed koniecznością rozwiązywa-
nia dylematów, pod który z  przepisów art. 53 p.ł. ustalony stany faktyczny 
podpada15.

Głównej przyczyny wadliwości tej regulacji należy przy tym upatrywać 
w  wadach definicji polowania, która wyznaczyła nie tylko definicję legalną 
pojęcia „kłusownictwo”, ale także kształt większości przepisów karnych za-
wartych w  tej ustawie.

Zgodnie z  art. 4 ust. 2 p.ł. polowanie oznacza:
 1) tropienie, strzelanie z  myśliwskiej broni palnej, łowienie sposobami do-

zwolonymi zwierzyny żywej,
 2) łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych za zgodą ministra 

właściwego do spraw środowiska
– zmierzające do wejścia w  jej posiadanie.

Natomiast kłusownictwo, w myśl art. 4 ust. 3 p.ł., to działanie zmierza-
jące do wejścia w  posiadanie zwierzyny w  sposób niebędący polowaniem albo 
z naruszeniem warunków dopuszczalności polowania.

Wadliwość powyższych definicji po pierwsze wiązać należy z  niepo-
trzebnym rozdzieleniem czynności zmierzających do wejścia posiadanie zwie-
rzyny (posłużmy się na razie tym zwrotem, choć w  dalszej części wywodu 
i  on zostanie poddany krytyce) na: polowanie, polowanie wbrew warunkom 
dopuszczalności polowania i  działanie zmierzające do wejścia w  posiadanie 
zwierzyny w sposób niebędący polowaniem. Wskazane rozróżnienie niczemu 
bowiem w istocie nie służy, a wprowadza tylko zamęt pojęciowy i nadmierną 
kazuistykę do treści art. 53 p.ł., na gruncie którego ustawodawca zmuszony 
jest posługiwać się zarówno pojęciem „poluje”, jak i  „wchodzi w  posiadanie 
zwierzyny” właśnie po to, by odróżnić zachowania stanowiące polowanie 
z  naruszeniem warunków jego dopuszczalności od czynności, które choć 

 15 I  tak np. liczba osób skazanych za przestępstwa stypizowane w  art. 53 p.ł, wynosiła: 
w  2002  r. – 110, w  2003  r. – 117, w  2004 – 141, w  2005  r. – 148, w  2006  r. – 165, 
w  2007  r. – 83, w  2008  r. – 82, w  2009  r. – 95, w  2010  r. – 122, w  2011  r. – 87, 
w 2012 r. – 88, w 2013 r. – 98, w 2014 r. – 110, w 2015 r. – 71, 2016 r. – 69, w 2017 r. 
– 60. Dane na podstawie opracowania Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej 
Departamentu Strategii i  Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości 
Skazania prawomocne – dorośli – z  oskarżenia publicznego – w  latach 2002–2017.
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zmierzają do wejścia w  posiadania zwierzyny polowaniem nie są. Utrzymy-
wanie tego podziału jest tym bardziej niezrozumiałe, że ustawodawca zarów-
no polowanie wbrew warunkom dopuszczalności polowania, jak i  działania 
zmierzające do wejścia w  posiadanie zwierzyny w  sposób niebędący polo-
waniem traktuje jako kłusownictwo. Nie można również nie zwrócić uwagi 
na fakt, że w  przypadkach, gdy ustawodawca dla określenia znamienia czyn-
ności sprawczej posługuje się terminem „poluje” przestępstwo ma charakter 
formalny, natomiast tam, gdzie dla określenia tego znamienia używa zwro-
tu „wchodzi w  posiadanie” ma charakter materialny16. To zróżnicowanie nie 
znajduje żadnego uzasadnienia, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę fakt, że taki 
kształt ustawowych znamion sprawia, iż zdecydowanie trudniej pociągnąć do 
odpowiedzialności karnej sprawcę przestępstwa kłusowniczego, które nie jest 
polowaniem niż „kłusownika polującego”. Szczególnie trudno o  zaakcepto-
wanie tego stanu rzeczy, gdy spojrzeć na metody stosowane przez sprawcę 
czynu zabronionego opisanego w  art. 53 pkt 5 p.ł., które zasadnie określa 
się jako prowadzące do masowego wyniszczenia zwierzyny i  wykorzystujące 
środki powodujące cierpienia zwierząt17.

Z definicji pojęcia „polowanie” winny być zatem usunięte fragmenty 
odnoszące się do jego legalności, natomiast w  innym przepisie winno być 
wyraźnie podkreślone, że polowanie jest dopuszczalne wyłącznie po spełnie-
niu warunków określonych w  ustawie. Polowanie z  naruszeniem przepisów 
ustawy byłoby natomiast kłusownictwem, za które w wypadkach wskazanych 
w  ustawie groziłaby odpowiedzialność karna. Już ten prosty zabieg pozwolił-
by na zredukowanie liczby przepisów ujętych w  art. 53 p.ł.

Wprowadzenie powyższej modyfikacji nie doprowadziłoby również do 
niespójności, czy też konieczności dokonania nadmiernych zmian w  pozo-
stałych regulacjach ustawy prawo łowieckie, a w  szczególności w  przepisach 
dotyczących odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu po-
lowania. Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że aktualnie art. 46 ust. 1 pkt 2 p.ł. 

 16 Odmiennie T. Müller, Z. Zwolak, Prawo łowieckie z  komentarzem, Warszawa 1998, 
s.  170.

 17 A. Lipiński, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21.09.1978 r., VII KZP 24/18, 
OSPiKA 1979, poz. 146, s.  369, W. Radecki, Przestępstwa…, s.  23.
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stanowi, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do 
wynagradzania szkód wyrządzonych przy wykonywaniu polowania, co – gdy-
by poprzestać wyłącznie na literalnej wykładni tego przepisu – mogłoby pro-
wadzić do wniosku, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego ponosi 
odpowiedzialność także za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania 
z  naruszeniem warunków jego dopuszczalności. W  doktrynie i  judykaturze 
nie budzi jednak wątpliwości, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckie-
go odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania 
legalnego, a  tym samym nie odpowiada za szkody wyrządzone zachowania-
mi będącymi kłusownictwem w obu jego postaciach. Jak trafnie wskazuje się 
w  piśmiennictwie „warunkiem koniecznym do uznania, że szkody powstałe 
przy wykonywaniu polowania są szkodami łowieckimi jest to, że działania 
określonych osób były zgodne z  prawem, a  szkoda powstała jako szkoda le-
galna. Natomiast naruszenie warunków polowania i  jednocześnie zawinienie 
ze strony sprawcy szkody powoduje, że w  grę nie wchodzi już reżim odpo-
wiedzialności za szkody łowieckie tylko odpowiedzialności odszkodowawczej 
deliktowej. Odpowiedzialność za szkody łowieckie musi charakteryzować się 
tym, że jest konsekwencją zachowań zgodnych z prawem. Brak tej przesłanki 
powoduje, iż odpada odpowiedzialność za szkody łowieckie, a w  grę wcho-
dzi odpowiedzialność na zasadach ogólnych”18. W tej sytuacji zaproponowana 
wyżej modyfikacja, nawet gdyby nie towarzyszyły jej zmiany w  treści art. 46 
p.ł. nie mogłaby zostać uznana za wpływającą na sposób wykładni ust. 1 pkt 
2 tego artykułu. Aby jednak usunąć wątpliwości, które mogą zresztą powsta-
wać i  na gruncie aktualnie obowiązującej definicji kłusownictwa, operującej 
przecież zwrotem „wbrew warunkom dopuszczalności polowania” warto by-
ło jednak kwestię legalności szkód powstałych przy wykonywaniu przesądzić 
wyraźnie w ustawie. 

Kolejną zmianą, jaka winna być wprowadzona do definicji polowa-
nia to wyeliminowanie z  niej zwrotu „zmierzające do wejścia w  posiadanie” 
(zwierzyny). Termin „posiadanie” nie jest bowiem jednolicie interpretowany 

 18 Tak trafnie B. Rakoczy, Odpowiedzialność za szkody łowieckie, WK 2016, rozdział 
II, pkt 3, tak też Sąd Apelacyjny w  Katowicach w  wyroku z  dnia 7 grudnia 2018 r., 
sygn. akt I ACa 649/18, LEX nr 2669683.
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i  śmiało można stwierdzić, że jego znaczenie w  dużym stopniu zależy od 
gałęzi prawa, w  przepisach której został użyty. Już ta okoliczność powodu-
je, że w  definicji „polowania”, która wyznacza treść i  sposób interpretacji 
regulacji zawartych w  ustawie prawo łowieckie, zwrot ten nie powinien się 
pojawić. W  ustawie tej znaleźć można bowiem regulacje tak o  charakterze 
administracyjnym, cywilnym, jak i  karnym. Nadawanie terminowi „posia-
danie” odmiennych znaczeń w  zależności od tego, który z  przepisów prawa 
łowieckiego podlega interpretacji, zawsze będzie bowiem narażone na zarzut 
złamania jednego z  podstawowych kanonów wykładni, a  mianowicie zaka-
zu wykładni homonimicznej. Ponadto interpretacja przepisów karnych pra-
wa łowieckiego oparta na wykładni pojęcia „posiadanie” w sposób odmienny 
niż ma to miejsce na gruncie prawa cywilnego, skąd termin ten niewątpli-
wie się wywodzi, mimo że powszechna i  znajdująca potwierdzenie w orzecz-
nictwie Sądu Najwyższego, a  także najbardziej właściwa z  perspektywy dy-
rektyw wykładni funkcjonalnej, nie jest wolna od krytyki. Najpoważniejsze 
zarzuty, jakie można jej postawić to takie, że stanowi niedopuszczalną, bo 
rozszerzającą wykładnię przepisów prawa karnego, która nadto wprowadza 
chaos terminologiczny i  narusza postulat systemowego traktowania prawa19. 
Co więcej, ustawodawca odwołuje się do pojęcia „posiada” także na gruncie 
innych przepisów ustawy prawo łowieckie, a których sposób ujęcia już prima 
facie wymusza odmienną niż w przypadku interpretacji terminu „polowanie” 
i  „poluje” wykładnię pojęcia „posiadanie”. 

Aby dobrze uchwycić istotę tego problemu interpretacyjnego należy po-
krótce przedstawić znaczenie terminu „posiadanie” na gruncie prawa cywil-
nego oraz wskazać, w  jaki sposób pojęcie to wykłada się w  prawie karnym. 

 W  prawie cywilnym sposób definiowania pojęcia „posiadanie” wyzna-
cza treść przepisu art. 336 k.c., który stanowi, że posiadaczem rzeczy jest za-
równo ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak 
i  ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżaw-
ca lub mający inne prawo, z  którym łączy się określone władztwo nad cudzą 

 19 K. Krajewski, Glosa do wyroku SN z dnia 21 stycznia 2009 r., II KK 197/08, PiP 2009, 
nr 11, s.  134; A. Piaczyńska, Posiadanie jako znamię czynu zabronionego, Prokuratura 
i Prawo 2010, nr 7–8, s.  54–70.
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rzeczą (posiadacz zależny). Z  powyższej regulacji wynika, że posiadanie jest 
stanem faktycznym, władaniem rzeczą. Władztwo to obejmuje dwa elementy: 
fizyczny (corpus possessionis) czyli faktyczne władanie rzeczą oraz psychiczny 
(animus rem sibi habendi), czyli wolę władania rzeczą dla siebie (jak właściciel 
albo jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, 
z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą)20. Jak trafnie zauwa-
ża się w  doktrynie animus possidendi jest elementem, który odróżnia posia-
danie od innych form faktycznego władania rzeczą (dzierżenia lub władztwa 
prekaryjnego)21. Ustawodawca wyróżnia dwa rodzaje posiadania, tj. posiada-
nie samoistne, kiedy posiadacz włada rzeczą tak jak właściciel oraz posiadanie 
zależne, kiedy właściciel włada rzeczą jak posiadający do rzeczy inne prawo 
o  węższym zakresie władztwa nad rzeczą (posiadanie zależne). Podkreślenia 
wymaga, że akcentowany przez ustawodawcę zakres władania rzeczą, tj. „jak 
właściciel” lub „jak mający prawo, z którym łączy się określone władztwo nad 
cudzą rzeczą” wiąże się z  elementem zamiaru (animus) władania dla siebie 
rzeczą w oznaczonym zakresie22. Ustalenie in concreto istnienia i  treści zamia-
ru władania rzeczą dla siebie następuje w  oparciu o  zewnętrzne, zamanifesto-
wane przejawy posiadania, takie jak np. okoliczności nabycia posiadania rze-
czy, wypowiedzi posiadacza wobec otoczenia, wystąpienia wobec organów23.

Od posiadania kodeks cywilny wyraźnie natomiast odróżnia dzierżenie. 
O  ile bowiem posiadacz włada rzeczą w  swoim imieniu i  interesie, w  zakre-
sie odpowiadającym innemu niż własność prawu, z  którym łączy się władz-
two nad cudzą rzeczą, o tyle dzierżyciel włada faktycznie rzeczą za i dla kogo 
innego. Dzierżycielem jest np. pracownik w  stosunku do narzędzi powierzo-
nych mu przez pracodawcę, przechowawca czy negotiorum gestor w  stosun-
ku do rzeczy zastąpionego24. Ponadto w  prawie cywilnym wyróżniana jest 

 20 J. Kozińska [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t.  2. Własność i  inne prawa rzeczowe 
(art. 126–352), red. M. Fras, M. Habdas, WKP 2018, komentarz do art. 336, teza 3.

 21 Tamże.
 22 E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i  inne prawa rzeczowe. Komentarz, 

Zakamycze 2001, komentarz do art. 336, teza 3.
 23 Tamże.
 24 J. Gudowski, J. Rudnicka, G. Rudnicki, S. Rudnicki [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, 

t.  2: Własność i  inne prawa rzeczowe, red. J. Gudowskio, WK 2016, komentarz do 
art.  338, teza 1.
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jeszcze inna postać władztwa, tj. władztwo prekaryjne, które oparte jest na 
stosunku grzecznościowym, w  sytuacji gdy jedna osoba chce wyświadczyć 
drugiej przysługę, np. udzielając jej gościny, czy udostępniając samochód na 
czas podróży25. W  tym przypadku dającego rzecz i  biorącego rzecz w  uży-
wanie nie łączy żaden stosunek prawny i w  konsekwencji właściciel może 
w każdej chwili odebrać rzecz prekarzyście, któremu nie będzie przysługiwała 
żadna ochrona26.

W prawie karnym natomiast przy interpretacji terminu „posiadanie”, 
„posiada” najczęściej odchodzi się od cywilistycznego tego terminu i  trak-
tuje się go jako odpowiednik pojęcia „ma”, „dysponuje”. W  postanowieniu 
z  dnia 8 kwietnia 2014 r., IV KK 44/1427, Sąd Najwyższy stwierdził np., że 
„posiadanie broni na gruncie art. 263 § 2 k.k. nie może być pojmowane 
cywilistycznie, a  zatem wiązać się z  fizycznym władztwem nad rzeczą. Jest 
nim już zachowanie pasywne polegające na świadomym i  celowym przyjęciu 
jej od innej osoby”. Podobny pogląd był wyrażany przez Sąd Najwyższy już 
w  dwudziestoleciu międzywojennym. W  wyroku z  dnia 18 stycznia 1937 r., 
II K 1515/3628 organ ten stwierdził, że „posiadanie, w  rozumieniu art. 47 
rozp. Prez. Rzplitej z 27 października 1932 r. (Dz. U. poz. 807) o broni, obej-
muje nie tylko posiadanie suo nomine (wykonywane osobiście lub przez oso-
by inne), lecz także dzierżenie w  imieniu innej osoby, wyrażające się zwy-
czajnie w  przechowywaniu”. W  wyroku z  dnia 20 maja 1946 r., K 332/4629 
organ ten stwierdził z kolei, że choć posiadanie w rozumieniu prawa karnego 
obejmuje również dzierżenie, nie jest ono jednak równoznaczne z  czasowym 
faktycznym władaniem rzeczą cudzą”. Tożsame stanowisko Sąd Najwyższy 
zajmuje dokonując wykładni pojęcia „posiada” na gruncie art. 62 ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii. Organ ten przyjmuje bowiem, że „osobą do-
puszczającą się czynu zabronionego opisanego w  art. 62 u.p.n. jest ten, kto 
wbrew przepisom tej ustawy „ma” środek odurzający lub substancję psycho-

 25 T. Filipiak, Kodeks cywilny. Komentarz, t.  2: Własność i  inne prawa rzeczowe, red. 
A. Kidyba, LEX 2012, komentarz do art. 338, teza 3.

 26 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2001 r., IV CKN 425/00, LEX nr 52801.
 27 LEX nr 1458832.
 28 OSN(K) 1937/9/242.
 29 OSN(K) 1947/1/13.
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tropową”, podkreślając jednocześnie, że „z tak rozumianym „posiadaniem” 
nie należy wiązać ani żadnego możliwego do zdefiniowania horyzontu czaso-
wego, ani cywilistycznie pojmowanych atrybutów władztwa nad rzeczą. Wo-
bec tego „posiadanie” oznacza świadome i  faktyczne dysponowanie rzeczą, 
niezależne od czasu jego trwania” (zob. uchwała Sądu Najwyższego z  dnia 
27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10 i powołane tam judykaty Sądu Najwyższego). 

Stanowisko to nie jest jednak w pełni konsekwentne, a wykładania tego 
terminu uzależniona od tego, który z przepisów podlega interpretacji. Powyż-
sza okoliczność powoduje, że nie można w pełni zgodzić się z kategorycznym 
twierdzeniem, że w  prawie karnym nie odróżnia się posiadania od dzierże-
nia30. Na gruncie przestępstwa kradzieży, przywłaszczenia i  zaboru cudzego 
pojazdu w  celu krótkotrwałego użycia, zarówno w  doktrynie i  orzecznictwie 
nie tylko bowiem dostrzega się różnicę między posiadaniem i  dzierżeniem, 
ale i  wskazuje, że to z  jakiego rodzaju władztwem mamy do czynienia ma 
kluczowe znaczenie z  perspektywy prawnokarnej oceny zachowania spraw-
cy. Podkreśla się m.in., że w  sytuacjach, gdy sprawca ma jedynie faktyczne 
władztwo nad rzeczą, które jednak nie może zostać uznane za posiadanie 
w  rozumieniu prawa cywilnego np. jest dzierżycielem rzeczy, to w  stosunku 
do tej rzeczy może dopuścić się wyłącznie kradzieży a  nie przywłaszczenia 
(a w  przypadku używania cudzego pojazdu mechanicznego przestępstwa 
z  art. 289 k.k., a  nie wykroczenia samowolnego używania cudzej rzeczy ru-
chomej z art. 127 § 1 k.w.). Zauważa się bowiem, że skoro dzierżyciel nie ma 
żadnych praw do dysponowania cudzą rzeczą to aby móc ją objąć we włada-
nie musi dokonać jej zaboru31. 

Jeszcze inaczej definiuje się pojęcie „posiadania” na gruncie przepisów, 
które obok pojęcia „posiadania” operują zwrotami, takimi jak „gromadzi”, 

 30 Tak K. Daszkiewicz, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19.11.1982 r., VI KZP 
35/82, NP z  1983, nr 116; I. Andrejew [w:] I  Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks 
karny z komentarzem, Warszawa 1973, s.  848.

 31 Por. postanowienie Sądu Najwyższego z  dnia 24 września 2008 r., III KK 117/08, 
OSNKW 2008, z. 12, poz. 100; postanowienie Sądu Najwyższego z  dnia 19 lutego 
2009 r., V KK 380/08, LEX nr 491146; M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, Kodeks 
karny. Część szczególna, t.  3: Komentarz do art. 278–363 k.k., WK 2016, komentarz do 
art.  284, teza 13.
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„przechowuje”. Termin „przechowuje” definiuje się bowiem jako „objęcie 
w  posiadanie, umieszczenie w  określonym miejscu oraz czuwanie”, a  posia-
danie jako „władztwo”32. Przy tej interpretacji zakres władztwa wiążący się 
z  posiadaniem jest mniejszy niż w  przypadku dzierżenia. W  prawie cywil-
nym władztwo przechowawcy nad składowaną rzeczą kwalifikowane jest 
wszak jako dzierżenie33.

Powyższe rozbieżności nie pozostają oczywiście bez wpływu na inter-
pretację przepisów określających znamiona przestępstw kłusowniczych. Choć 
bowiem zdecydowana większość przedstawicieli doktryny, dekodując normy 
z  przepisów karnych prawa łowieckiego operujących zwrotem „poluje” lub 
„wchodzi w  posiadanie”, utożsamia „posiadanie” wyłącznie z  „faktycznym 
władaniem”, „dysponowaniem”34 to jednak są wyrażane poglądy, że posłuże-
nie się przez ustawodawcę w  definicji pojęcia „polowanie” i w  treści przepi-
sów karnych prawa łowieckiego zwrotem „wchodzi w  posiadanie” nakazuje 
cywilistyczną interpretację terminu „posiadanie”, co np. uniemożliwia skaza-
nie na podstawie przepisów prawa łowieckiego sprawcy, który zabija zwierzę 
łowne dla rozrywki, z psychopatycznych pobudek patrzenia na śmierć i  cier-
pienia zwierzęcia35. I  choć oczywiście ostatnio wskazany sposób interpretacji 

 32 J. Lachowski [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, WKP 2018, 
komentarz do art. 184, teza 4. W  uchwale z  dnia15 lutego 1984 r., VI KZP 50/83 Sąd 
Najwyższy stwierdził, że „pojęcia posiadania i przechowywania nie są identyczne. O ile 
posiadanie oznacza każde, choćby krótkotrwałe, faktyczne władztwo nad rzeczą, o  tyle 
przechowywanie oznacza takie działanie, które polega na uchronieniu rzeczy przed 
zepsuciem, zniszczeniem, zaginięciem lub pogorszeniem dotychczasowego jej stanu, 
i  to przez pewien okres, a więc przetrzymanie rzeczy na przyszłość. Nie stanowi zatem 
karalnego przechowywania środków odurzających, o  których stanowi art. 29 ustawy 
z dnia 8 stycznia 1951  r. o  środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach 
sanitarnych (Dz. U. Nr 1, poz. 4; zm.: Dz. U. z  1963  r. Nr 22, poz. 116), krótkotrwałe 
posiadanie takiego środka, i  to w  niewielkiej ilości, bezpośrednio poprzedzające jego 
użycie.

 33 W. Wyrzykowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t.  5: Zobowiązania. Część szczególna 
(art. 765–921(16)), red. M. Fras, M. Habdas, WKP 2018, komentarz do art. 835, teza 3. 

 34 W. Radecki [w:] M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne, t.  2: 
Przestępstwa gospodarcze przeciwko środowisku, Warszawa 2003, s.  340, wyrok Sądu 
Najwyższego z  dnia  2 grudnia 2011  r., IV KK 202/11, LEX nr 1109321.

 35 M. J. Skocka, J. Szczepański, Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 1998, s.  35 i  112.
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czyni przepisy karne prawa łowieckiego w  znacznej mierze dysfunkcjonalny-
mi36, to za jego trafnością przemawiają niewątpliwie silne argumenty odwołu-
jące się do zasady spójności systemu prawa, ścisłej wykładni przepisów prawa 
karnego oraz zakazu wykładni homonimicznej i  synonimicznej. Rozwijając 
wątek dotyczący ostatnio wspomnianych zakazów, wskazać trzeba, że pierw-
szy z  nich związany jest z  sygnalizowaną wcześniej kwestią niejednorodne-
go charakteru przepisów ujętych w  ustawie prawo łowieckie, która wywołuje 
konieczność odmiennej interpretacji tego zwrotu na gruncie poszczególnych 
regulacji. I  tak np. przy wykładni art. 46 ust. 1 pkt 2 p.ł., dotyczącego odpo-
wiedzialności za szkody przy wykonywaniu polowania, przedstawiciele dok-
tryny wykładając, użyty na gruncie definicji pojęcia „polowanie”, zwrot „wej-
ście w  posiadanie” odwołują się właśnie do art. 336 k.c.37, co z  perspektywy 
charakteru tej regulacji nie wywołuje zastrzeżeń. Odnosząc się natomiast do 
zakazu wykładni synonimicznej należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 52 
pkt 6 p.ł., który przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności oraz pozba-
wienia wolności do roku dla tego, kto pozyskuje zwierzynę innego gatunku, 
innej płci lub w  większej liczbie, niż przewiduje upoważnienie wydane przez 
dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego. Zakaz wykładni synonimicznej 
nakazuje nadawanie terminowi „pozyskuje” znaczenia odmiennego od „wej-
ścia w  posiadanie”, a  ta okoliczność mając na uwadze słownikowe definicje 
terminu „pozyskiwać” – „pozyskać”, który oznacza „stawać się posiadaczem 
czegoś, co było przedmiotem starań”38, „zdobyć coś”39, skłaniałaby raczej 
w  stronę cywilistycznego pojmowania pojęcia „posiadanie”.

W tym stanie rzeczy najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się odejście 
od odwoływania się w  definicji polowania do zwrotu „wejścia w  posiadanie” 
zwierzyny i  zastąpienie go innymi określeniami, które lepiej będą oddawały 

 36 Przy tej interpretacji należałoby udowodnić sprawcy nie tylko to, że zmierzał do 
faktycznego zawładnięcia zwierzyną, ale i  że z  zabitym lub schwytanym zwierzęciem 
łownym zamierzał postąpić jak właściciel lub mający do niego inne prawo.

 37 [pusty przypis]
 38 Wielki Słownik Języka Polskiego https://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=6509&id_

znaczenia=2672361&l=21&ind=0
 39 Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/szukaj/pozyskiwać.html, Słownik 

współczesnego języka polskiego, t.  2, red. B. Dunaj, Warszawa 1998, s.  132.
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istotę polowania. Taka definicja, mając na uwadze konieczność odejścia od 
podziału na polowanie legalne, polowanie nielegalne i  czynności niebędące 
polowaniem, mogłaby zatem brzmieć następująco „polowanie oznacza tropie-
nie, ściganie, łowienie zwierzęcia łownego (w tym zakładanie pułapek), strze-
lanie do niego oraz inne czynności podobne zmierzające do jego uśmierce-
nia lub schwytania”. W  ustawie winno być również wyraźnie wskazane, że 
polowanie jest dopuszczalne wyłącznie po spełnieniu warunków wskazanych 
w ustawie, a polowanie wbrew tym warunkom jest kłusownictwem.
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Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kryminalizacja postępowania z odpadami 
w hiszpańskim prawie karnym

Wprowadzenie

Przestępstwa przeciwko środowisko są uregulowane w hiszpańskim ko-
deksie karnym z 1995 r.1 w księdze II „Przestępstwa i kary za nie”, tytule XVI 
„Przestępstwa związane z  planowaniem przestrzennym i  urbanistyką, ochro-
ną dziedzictwa historycznego i  środowiskiem”, w  rozdziale III „Przestępstwa 
przeciwko zasobom naturalnym i środowisku” oraz w rozdziale IV „Przestęp-
stwa związane z  ochroną flory, fauny i  zwierząt domowych”. W  literaturze 
uznaje się, że troska o środowisko i równowagę warunków ekologicznych jest 
typowym zjawiskiem dla obecnych czasów, bowiem brak równowagi ekolo-
gicznej jest jedną z najgorszych konsekwencji cywilizacji przemysłowej2. Tro-
ska o  środowisko wyrażona jest w  art. 45 Konstytucji Królestwa Hiszpanii 
z 1978 r.3, który przewiduje prawo każdego obywatela do korzystania z odpo-
wiedniego środowiska w celu rozwoju osobistego, a  także nakłada obowiązek 
utrzymywania go w  dobrym stanie4. Środowisko w  tych przestępstwach jest 

 1 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 281 
de 24 de Noviembre de 1995), dalej zwany h. k. k.

 2 F. Muñoz Conde, Derecho Penal, Parte Especial, Walencja 2015, s.  497.
 3 Constitución Española (BOE núm. 311 de 29 de Diciembre de 1978).
 4 Art. 45 Konstytucji stanowi: „1. Każdy ma prawo do korzystania z adekwatnego środo-

wiska w celu rozwoju osobistego, jak i ma obowiązek utrzymywać je w dobrym stanie. 
2. Władza publiczna nadzoruje racjonalne korzystanie przez wszystkich z zasobów na-
turalnych w  celu ochrony i  polepszenia jakości życia oraz broni i  odrestaurowuje śro-
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zbiorowym przedmiotem ochrony, które wpływa na inne indywidualne do-
bra, takie jak życie czy zdrowie. Przedmiotem ochrony karnej są takie czyn-
niki jak woda, powietrze, ziemia, flora, fauna, czyli zasoby naturalne. W  lite-
raturze przyjmuje się, że chroniąc środowisko pośrednio chroni się jednostkę, 
gdyż jakikolwiek element ekosystemu wpływa na warunki egzystencji5. Hisz-
pański ustawodawca za przestępstwa przeciwko zasobom naturalnym i  śro-
dowisku uznał: zamachy ogólne na środowisko (art. 325 h.k.k.); nielegalne 
zarządzanie i przemieszczanie odpadów (art. 326 h.k.k.); eksploatację instala-
cji, w  których jest prowadzona niebezpieczna działalność lub gromadzone są 
niebezpieczne substancje (art. 326 bis h.k.k.); wydanie nielegalnego zezwole-
nia przez funkcjonariusza publicznego na działalność przemysłową lub dzia-
łalność zanieczyszczającą (art. 329 h.k.k.); wyrządzenie szkody w  obszarze 
naturalnym chronionym (art. 330 h.k.k.). Odpowiedzialność za przestępstwa 
ponoszą też osoby prawne (art. 328 h.k.k.).

Przestępstwami związanymi z  ochroną flory, fauny i  zwierząt domo-
wych są: uszczerbek w  chronionej florze (art. 332 h.k.k.); wprowadzenie 
nieautochtonicznych gatunków flory lub fauny (art. 333 h.k.k.); uszczerbek 
w  chronionej faunie (art. 334 h.k.k.); nielegalne polowanie lub łowienie ga-
tunku niechronionego (art. 335 h.k.k.); polowanie lub łowienie z  użyciem 
niebezpiecznych środków (art. 336 h.k.k.); znęcanie się lub porzucenie zwie-
rząt (art. 337 h.k.k.). 

Kształtowanie się przestępstwa 
postępowania z odpadami

Pierwotnie w  art. 328 h.k.k. stypizowane było przestępstwo ustanawia-
nia zbiorników lub wysypisk dla toksycznych lub niebezpiecznych resztek 
lub odpadów stałych lub ciekłych, które mogły poważnie zaszkodzić rów-

dowisko opierając się na niezbędnej zbiorowej solidarności. 3. Ten kto narusza zasady 
przewidziane w  poprzednim ustępie, na zasadach przewidzianych w  ustawie, podle-
ga sankcji karnej lub administracyjnej, jak i  ma obowiązek naprawienia wyrządzonej 
szkody”.

 5 F. Muñoz Conde, dz. cyt., s.  498.
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nowadze systemu naturalnego lub zdrowiu ludzi. Przepis ten przewidywał 
grzywnę w  wymiarze od 18 do 24 miesięcy6 i  areszt od 18 do 24 week-
endów7. Zabronione było ustanawianie wysypisk lub zbiorników na odpady 
stałe lub ciekłe, o  ile stanowiły zagrożenie dla naturalnej równowagi lub dla 
zdrowia ludzi. Przestępstwo dotyczyło naruszenia przepisów administracyj-
nych w  tej dziedzinie, co spotkało się z krytyką w  literaturze, w której argu-
mentowano, że prawo karne nie może ochronić dobra, które ustawodawca 
zdecydował objąć regulacją administracyjną8. Słusznie Sąd Najwyższy stwier-
dził, że: chodzi tylko ustawienie zbiornika lub śmietnika na odpady toksycz-
ne lub niebezpieczne, a w  wypadku gdy zbiorniki, które w  wyniku poło-
żenia i  innych okoliczności, doprowadziły do wyciekania zanieczyszczonych 
substancji przez deszcz do strumienia, to czyn taki stanowi przestępstwo 
z  art. 325 h.k.k.9

Krytyce poddano regulację art. 325 h. k. k., który penalizował m.in. 
wyrzucanie odpadów10, mając na celu likwidację śmietnisk, które unikały 
kontroli administracyjnej11.

Ustawą 15/2003 z  dnia 25 listopada 2003 r., która zmieniła ustawę 
10/1995 z  dnia 23 listopada 1995  r. – kodeks karny12 w  związku z  likwidacją 

 6  W  myśl art. 50 ust. 1–3 h. k. k. kara grzywny polega na nałożeniu na skazanego 
sankcji pieniężnej (ust. 1). Kara grzywny jest wymierzana, o  ile ustawa nie stanowi 
inaczej, według systemu stawek dziennych (ust. 2). Minimalny wymiar kary grzywny 
wynosi 10 dni, zaś maksymalny – 2 lata, a w  przypadku wymierzenia grzywny oso-
bom prawnym maksymalny jej wymiar to 5 lat (ust. 3).

 7 Ta kara aresztu odbywana była w piątek, sobotę lub niedzielę (36 godzin). Kara ta zo-
stała zniesiona ustawą 15/2003 z dnia 25 listopada 2003 r., zmieniającą ustawę 10/1995 
z  dnia 23 listopada 1995  r. – kodeks karny (Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviem-
bre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, B.O.E. núm. 283 de 26 de Noviembre de 2003).

 8 Á. Calderón, J.A. Choclán, Código penal comentado, Barcelona 2005, s.  710.
 9 http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&database-

match=TS&reference=3202205&statsQueryId=104795242&calledfrom=searchresult-
s&links=%22JOAQUIN%20DELGADO%20GARCIA%22&optimize=20030808&publi-
cinterface=true (dostęp: 29.03.2019).

 10 Á. Calderón, J.A. Choclán, dz. cyt., s.  710.
 11 Tamże.
 12 L.O. 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal (BOE núm. 283 de 26 de Noviembre de 2003).
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kary aresztu weekendowego zmieniono zagrożenie karne za to przestępstwo 
na więzienie od 5 do 7 miesięcy i  grzywnę od 10 do 14 miesięcy.

W celu wykonania postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i  Rady 2008/99/WE z  dnia 19 listopada 2008  r. w  sprawie ochrony środowi-
ska poprzez prawo karne13, ustawą 5/2010 z  dnia 22 czerwca 2010 r., która 
zmienia ustawę 10/1995 z  dnia 23 listopada 1995  r. – kodeks karny14 wpro-
wadzono zmiany do art. 328 h. k. k., przewidując karalność zachowań zwią-
zanych z zarządzaniem i  transportem odpadów. Zakładanie zbiorników i wy-
sypisk było stypizowane w ust. 1 tego przepisu i zagrożone karą więzienia od 
6 miesięcy do 2 lat, grzywną od 10 do 14 miesięcy oraz zakazem wykony-
wania zawodu na okres od roku do 2 lat. Taką samą karę przepis ten prze-
widywał dla sprawcy, którzy wbrew przepisom ustawy i  innym dyspozycjom 
o  charakterze ogólnym eksploatował instalacje, w  których dokonywana była 
niebezpieczna działalność lub w której były gromadzone lub wykorzystywane 
substancje lub preparaty niebezpieczne, powodujące lub mogące spowodować 
śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała u  ludzi lub istotną szkodę dla jakości 
powietrza, ziemi, wody, zwierząt lub roślin (art. 328 ust. 2). Kara więzienia 
od roku do 2 lat groziła sprawcy, który przy zbieraniu, transporcie, waloryza-
cji, eliminacji lub wykorzystaniu odpadów, także przez zaniechanie obowiąz-
ku nadzoru nad takim procesami, narażał na poważne niebezpieczeństwo, 
integralność lub zdrowie osób, lub jakość powietrza, ziemi lub wód, albo 
zwierząt lub roślin (art. 328 ust. 3), Sprawcy, który wbrew przepisom ustawy 
lub innym dyspozycjom o  charakterze ogólnym transportował istotną ilość 
odpadów, czy to jednorazowo czy wielokrotnie, groziło więzienie od roku do 
lat 2 (art. 328 ust. 4). Jeżeli w  wyniku tych zachowań, oprócz zagrożenia, 
nastąpił skutek, sędziowie lub trybunały brały pod uwagę przestępstwo o naj-
surowszym zagrożeniu i  mogli wymierzyć wówczas karę w  górnej połowie15 

 13 Dz. U. UE L 328/28.
 14 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 152, de 23 de junio de 2010).
 15 Aby określić wymiar górnej połowy kary, należy podzielić różnicę pomiędzy górną 

a  dolną granicę na połowę i  dodać ją do dolnej granicy, np. w  przypadku zagroże-
nia karą więzienia w  wymiarze od 4 do 12 lat: 12–4 = 8, 8 : 2 = 4, po dodaniu do 
dolnej granicy wymiaru kary nowe granice wymiary kary to 8–12 lat. W  literaturze 
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(art. 328 ust. 5 h.k.k.). Sankcje za te zachowania różniły się, jeżeli sprawcą 
była osoba prawna. I  tak groziła jej grzywna od roku do lat 3 lub od po-
dwójnej do poczwórnej wartości spowodowanej szkody w  wypadku gdy za 
przestępstwo to groziło osobie fizycznej ponad 2 lata pozbawienia wolności 
(art. 328 ust. 6 lit. a  h.k.k.) lub grzywna od 6 miesięcy do lat 2 albo od po-
dwójnej do potrójnej wartości spowodowanej szkody w pozostałych przypad-
kach (art. 328 ust. 6 lit. b h.k.k.).

Ustawą 1/2015 z dnia 30 marca 2015 r., którą zmieniała ustawę 10/1995 
z  dnia 23 listopada 1995 r.– kodeks karny16 przestępstwo to zostało uregulo-
wane w  art. 326 h.k.k. W  art. 326 ust. 1 h.k.k. kryminalizacją zostały obję-
te zachowania sprawcze przewidziane z  art. 3 lit b Dyrektywy 2008/99/WE. 
Art. 326 ust. 2 sankcjonuje zaś przemieszczanie odpadów.

Typy przestępstwa zarządzania odpadami

Artykuł 326 przewiduje typ podstawowy (ust. 1), oraz typ uprzywilejo-
wany (ust. 2). Pierwszy typ dotyczy zbierania, transportu, waloryzacji, trans-
formacji, eliminacji lub wykorzystania odpadów z naruszeniem ustaw lub in-
nych przepisów o  charakterze ogólnym albo niekontrolowania lub nienadzo-
rowania tych czynności, w taki sposób, że powoduje to lub może powodować 
istotne szkody w  jakości powietrza, ziemi lub wód, lub u  zwierząt lub roślin, 
śmierć lub ciężki uszczerbek u  ludzi lub może poważnie zaszkodzić równo-
wadze systemów naturalnych.

Drugi typ obejmuje przemieszczanie odpadów w  ilości nie bez znacze-
nia, zarówno jednorazowo lub wielokrotnie jeśli są ze sobą powiązane w wy-
padkach, o których mówi prawo Unii Europejskiej w materii przemieszczania 
odpadów.

(M. Cobo del Rosal, T.S. Vives Antón, Derecho Penal Parte General, Walencja 1999, 
s.  923) podaje się następujący przykład: kara więzienia od 10 do 15 lat za przestęp-
stwo zabójstwa: wymiar tej kary bo obostrzeniu w  postaci wyższej połowy to będzie 
od 12  lat i  6 miesięcy do 15 lat, zaś wymiar tej kary bo obostrzeniu w  postaci niższej 
połowy to będzie od 10 do 12 lat i  6 miesięcy.

 16 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 77 de 31 de Marzo de 2015).
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Przedmiot ochrony

Przedmiotem ochrony art. 326 h. k.k. są takie elementy środowiska jak: 
woda, powietrze, ziemia, flora oraz fauna. Przewidziana jest taka sama kara, 
niezależnie od przedmiotu ochrony, który posiada zróżnicowany charakter 
i  jest różnego rodzaju. W  przepisie tym chodzi o  istotną szkodę verba legis 
„w jakości powietrza, ziemi, wody lub dla zwierząt lub roślin. W  literaturze 
zwraca się uwagę, że takie nieróżnicowanie odpowiedzialności godzi w  za-
sadę proporcjonalności17 Wynika to z  wiernego transponowania do kodeksu 
karnego przepisów dyrektywy18. Zrównuje się pod względem karalności za-
chowania o  różnej transcendencji dla przedmiotu ochrony. Taka sama kara 
grozi za zachowanie zarówno powodujące skutek, jak i  samo zagrożenie. 

Strona przedmiotowa

Nielegalne zrządzanie odpadami

Na zachowanie przestępne z  art. 326 ust. 1 h. k. k. składa się: 1) za-
rządzanie odpadami; 2) naruszenie ustawy lub przepisu ogólnego; 3) spo-
wodowanie określonego szkodliwego skutku lub stworzenie potencjalnego 
zagrożenia19. Samo składowanie substancji zanieczyszczających, mogących 
spowodować istotne szkody w  jakości powietrza, ziemi lub wody, u  zwierząt 
lub roślin, uszczerbek u  ludzi lub zakłócić równowagę środowiska nie jest 
sankcjonowane przez prawo karne, a  stanowi delikt administracyjny20. Sank-
cjonowane jest zarówno działanie, jak i z zaniechanie związane z postępowa-
niem z  odpadami. W  doktrynie wskazuje się, że postępowanie z  odpadami 

 17 G. Quintero Olivares (dir.), Comentarios a  la parte especial del derecho penal, Nawarra 
2016, s.  1268.

 18 Tamże.
 19 F. Muñoz Conde, dz. cyt., s. 503; G. Quintero Olivares (dir.), dz. cyt., s.  1268.
 20 http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIA-

AAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjYwMDtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapU-
t-ckhlQaptWmJOcSoAwSdMITUAAAA=WKE#I396 [data dostępu: 28 marca 2019 r.] 
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winno być rozumiane szeroko21. Zarządzanie to ma być nielegalne, a  zatem 
art. 326 ust. 1 h. k. k. jest normą in blanco, powiązaną z przepisami admini-
stracyjnymi o odpadach22.

Czynnościami sprawczymi są: 1) zbieranie; 2) transport; 3) waloryzacja; 
4) transformacja; 5) eliminacja; 6) wykorzystywanie odpadów.

Ustawa nr 22/2011 z dnia 28 lipca 2011  r. o odpadach i  zanieczyszczo-
nych ziemiach23 definiuje, na czy polegają niektóre z  tych czynności. I  tak:

Zbieranie jest operacją polegającą na gromadzeniu odpadów włącznie 
z  klasyfikacją i  początkowym przechowywaniem w  celu transportu do insta-
lacji do ich obróbki (art. 3 lit. ñ cyt. ustawy).

Waloryzacja to jakakolwiek operacja, której głównym skutkiem jest to, 
że odpad służy do zastąpienia innych materiałów, które byłyby użyte bądź 
jeżeli odpad został przygotowany w  celu spełnienia tej funkcji przy instalacji 
lub ogólnie gospodarczo. Załącznik II do cyt. ustawy zawiera niewyczerpu-
jącą listę operacji waloryzacji (art. 3 lit. r cyt. ustawy), uznając, że jest to za-
sadnicze używanie odpadów jako paliwo lub inny sposób produkcji energii, 
odzyskiwanie lub regeneracja rozpuszczalników, recykling lub odzyskiwanie 
substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki, włącz-
nie z  kompostem i  innymi procesami transformacji biologicznej, recykling 
lub odzyskiwanie metali i  związków metalicznych, recykling lub odzyskiwa-
nie innych materii nieorganicznych, regeneracja kwasów lub zasad, walory-
zacja składników wykorzystywanych w  celu redukcji zanieczyszczenia, walo-
ryzacja składników pochodzących z katalizatorów, regeneracja lub inne nowe 
zastosowanie olejów, obróbka ziemi, która powoduje korzyść dla rolnictwa 
lub poprawa ekologiczna tej ziemi, wykorzystanie odpadów otrzymanych 
w  wyniku jakiejkolwiek z  wyżej wymienionych operacji, wymiana odpadów, 
aby poddać je jakiejkolwiek z wymienionych wyżej operacji.

Eliminacja – jakakolwiek operacja niebędąca waloryzacją, nawet jeżeli 
operacja ta ma drugorzędny skutek w  postaci wykorzystania substancji lub 

 21 F. Muñoz Conde, dz. cyt., s.  503.
 22 Tamże.
 23 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados (B.O.E. núm. 181 de 

29 de Julio de 2011).
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energii. Załącznik I  cyt. ustawy zawiera niewyczerpującą listę operacji elimi-
nacyjnych (art. 3 lit v cyt. ustawy), wymieniając np. biodegradację, zasypy-
wanie w ziemi, trwałe składowanie (umieszczenie kontenerów w kopalniach), 
składowanie odpadów na ziemi lub w  ziemi, obróbka na ziemi (biodegra-
dacja odpadów ciekłych lub stałych), wtrysk głębinowy (odpadów dających 
się wpompować do studzienek, kopalni soli), umieszczenie odpadów ciekłych 
lub stałych w  studniach, stawach lub zbiornikach, kontrolowane składowanie 
w miejscach do tego specjalnie przeznaczonych (umieszczenie w wodoszczel-
nych oddzielnych zbiornikach pokrytych i  odizolowanych od siebie i  środo-
wiska), umieszczenie w środowisku wodnym, z wyjątkiem morza, umieszcze-
nie w  morzu, włącznie z  dnem morskim, spalenie na ziemi, morzu, trwałe 
składowanie, np. umieszczenie kontenerów w  kopalni.

Ustawa nie definiuje transportu, transformacji ani wykorzystania od-
padów. Konieczne jest zatem odwołanie się do znaczenia językowego tych 
pojęć. I  tak:

Transportować oznacza przewieźć kogoś lub coś z  jednego miejsca 
w  inne24.

Transformować – zmienić formę kogoś lub czegoś, transmutować coś 
w  inną rzecz25.

Wykorzystać – użyć coś z  pożytkiem, uczynić coś pożytecznym lub 
maksymalnie wykorzystać wydolność czegoś26.

W literaturze przyjmuje się, że odpadem jest jakakolwiek substancja 
lub przedmiot, który posiadacz wyrzuca lub ma intencję lub obowiązek wy-
rzucić27. Natomiast ustawa nr 22/2011 z  dnia 28 lipca 2011  r. o  odpadach 
i zanieczyszczonych ziemiach zawiera definicję prawną odpadu oraz różnych 
ich rodzajów. W myśl tej ustawy:

Odpadem jest jakakolwiek substancja lub przedmiot, który jego posia-
dacz wyrzuca lub ma zamiar lub obowiązek wyrzucić (art. 3 lit. a cyt. ustawy).

 24 Słownik języka hiszpańskiego Królewskiej Akademii Hiszpanii https://dle.rae.
es/?id=aMgmTGw (dostęp: 12.04.2019).

 25 Słownik języka hiszpańskiego Królewskiej Akademii Hiszpanii https://dle.rae.
es/?id=aJbn4er (dostęp: 12.04.2019).

 26 Słownik języka hiszpańskiego Królewskiej Akademii Hiszpanii https://dle.rae.
es/?id=3KFooIW (dostęp: 12.04.2019).

 27 F. Muñoz Conde, dz. cyt., s.  503.
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Odpady domowe to odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych 
w  wyniku działalności domowej. Uznane są takie także wytworzone w  usłu-
gach lub przemyśle. Zalicza się również do tej kategorii odpady wytwarzane 
w  gospodarstwach domowych przez urządzenia elektryczne i  elektroniczne, 
ubrania, baterie, akumulatory, meble i sprzęty, gruz pochodzący z małych ro-
bót budowlanych i napraw domowych. Za odpady domowe uznaje się odpa-
dy pochodzące z  czyszczenia dróg publicznych, zieleni, stref rekreacji i  plaż, 
martwe zwierzęta domowe i porzucone pojazdy (art. 3 lit b cyt. ustawy).

Odpady handlowe – odpady wytwarzane w  wyniku działalności han-
dlowej, hurtowej lub detalicznej, usług gastronomicznych i barów, biur, ryn-
ków oraz pozostałych sektorów usług (art. 3 lit. c cyt. ustawy).

Odpady przemysłowe to odpady będące skutkiem procesu produkcji, 
transformacji, utylizacji, konsumpcji, sprzątania lub konserwacji wytworzo-
ne przez działalność przemysłową, z  wyjątkiem emisji do atmosfery uregu-
lowanej w  ustawie 34/2007 z  dnia 15 listopada 2007  r. o  jakości powietrza 
i  ochrony atmosfery28 (art. 3 lit. d cyt. ustawy).

Odpad niebezpieczny to odpad zawierający jedną lub więcej niebez-
piecznych cech wymienionych w  załączniku III oraz cechujący się tym, co 
rząd może zatwierdzić zgodnie z  przepisami unijnymi lub umowami mię-
dzynarodowymi, których Hiszpania jest stroną, jak i  pojemniki oraz opako-
wania, które je zawierają (art. 3 lit. e cyt. ustawy). Załącznik ten jako cechy 
odpadów niebezpiecznych wymienia: wybuchowość, dotyczącą substancji 
i  preparatów, które mogą wybuchnąć w  skutek płomienia lub które są bar-
dziej wrażliwe na uderzenia niż dinitrobenzen; utlenialność – odnosząca się 
do substancji i  preparatów, w  których zachodzą silne reakcje egzotermiczne 
w  wypadku kontaktu z  innymi substancjami, w  szczególność z  łatwopalny-
mi; wysoka łatwopalność, obejmująca substancje i  preparaty ciekłe, mają-
ce punkt palności poniżej 21oC, włącznie z  cieczami ekstremalnie palnymi, 
mogące podgrzać się i  zapalić w  kontakcie z  powietrzem o  temperaturze 

otoczenia bez dostarczenia energii, substancje i  preparaty stałe, mogące ulec 
łatwemu zapaleniu po krótkim kontakcie ze źródłem zapłonu i  które nadal 

 28 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 
(B. O. E. núm. 275, de 16 de Noviembre de 2007).
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palą się po oddaleniu się źródła zapłonu, gazowe łatwopalne w  powietrzu 
o normalnym ciśnieniu, substancje i preparaty, które w kontakcie z wodą lub 
wilgotnym powietrzem wydzielają gazy wysoce łatwopalne w  ilościach nie-
bezpiecznych; łatwopalność dotycząca substancji i preparatów ciekłych, które 
mają punkt zapłonu równy lub wyższy od 21oC oraz poniżej lub równy 55oC; 
drażliwość, obejmująca substancje i preparaty nieżrące, mogące spowodować 
reakcję zapalną poprzez bezpośredni, długi lub powtarzający się kontakt ze 
skórą lub błoną śluzową; szkodliwość dotycząca substancji i preparatów, któ-
re poprzez wdychanie, spożycie lub przeniknięcie przez skórę mogą powodo-
wać ryzyko określonego stopnia dla zdrowia; toksyczność, obejmująca sub-
stancje i preparaty, włącznie z bardzo toksycznymi, które poprzez wdychanie, 
spożycie lub przeniknięcie przez skórę mogą powodować poważne ryzyko, 
ostre lub chroniczne, a  nawet śmierć; rakotwórczość obejmująca substancje 
i preparaty, które poprzez wdychanie, spożycie lub przeniknięcie przez skórę 
mogą powodować raka lub zwiększyć jego wystąpienie; substancje i  prepa-
raty żrące to takie, które mogą zniszczyć żywe tkanki, w  wyniku kontaktu 
z  nimi: zaraźliwość, obejmująca substancje i  preparaty zawierające mikroor-
ganizmy lub ich toksyny, o  których wiadomo lub istnieją uzasadnione oko-
liczności do twierdzenia, że powodują choroby u  człowieka lub u  innych 
żywych organizmów; toksyczność dla rozmnażania, obejmująca substancje 
i preparaty, które poprzez wdychanie, spożycie lub przeniknięcie przez skórę 
mogą spowodować wrodzone deformacje niedziedziczne lub zwiększyć ich 
wystąpienie; mutageniczność, obejmująca substancje i  preparaty, które po-
przez wdychanie, spożycie lub przeniknięcie przez skórę mogą spowodować 
genetyczne wady dziedziczne lub zwiększyć ich wystąpienie; odpady, emitu-
jące gazy toksyczne lub bardzo toksyczne, w wyniku kontaktu z powietrzem, 
wodą lub kwasem; uczuleniowość, obejmująca substancje i  preparaty, które 
poprzez wdychanie lub przeniknięcie przez skórę mogą spowodować reakcję 
hiper nadwrażliwości w  taki sposób, że późniejsze wystawienie nad tą sub-
stancję lub preparat wywoła charakterystyczne szkodliwe skutki; ekotoksycz-
ność, dotycząca odpadów, które powodują lub mogą powodować natychmia-
stowe lub późniejsze ryzyko dla jednego działu środowiska; odpady, które 
mogą po ich eliminacji wytworzyć inną substancję posiadającą jedną z wyżej 
wymienionych cech.
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Zużyte oleje – wszelkie oleje mineralne lub syntetyczne, przemysłowe 
lub smary, które przestały służyć do pierwotnego celu, a  także zużyte oleje 
silnikowe, oleje do skrzyni biegów, smary, oleje do turbin oraz oleje hamul-
cowe (art. 3 lit. f cyt. ustawy).

Bio odpad – odpad biodegradowalny z ogrodów i parków, odpady żyw-
nościowe oraz kuchenne pochodzące z  gospodarstw domowych, restauracji, 
usług żywienia zbiorowego i placówek sprzedaży detalicznej oraz odpady po-
równywalne pochodzące z  roślin podczas produkcji żywności (art. 3 lit. g 
cyt. ustawy)

Wymienione zachowania sprawcze stanowią przestępstwo z  art. 326 
ust. 1 h. k. wówczas gdy powodują lub mogą spowodować istotną szkodę 
dla jakości powietrza, ziemi lub wód, lub u  zwierząt i  roślin lub skutkują 
śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem dla ludzi albo mogą poważnie zaszkodzić 
równowadze systemu naturalnego.

Przemieszczanie odpadów

Dla bytu przestępstwa przemieszczania odpadów (art. 326 ust. 2 h k. k.) 
nie jest wymagane naruszanie jakiejkolwiek normy administracyjnej. Cho-
dzi o  przemieszczanie odpadów w  ilości nie bez znaczenia w  wypadkach 
wskazanych w  prawie europejskim, a  konkretnie w  art. 2 pkt 35 Rozpo-
rządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia 
14 czerwca 2006  r. w  sprawie przemieszczania odpadów29, który definiuje 
nielegalne przemieszczanie odpadów. Przemieszczanie odpadów ma miejsce 
wówczas, gdy jest dokonane:
 a) bez zgłoszenia go wszystkim zainteresowanym właściwym organom, 

zgodnie z  tym rozporządzeniem; lub
 b) bez zgody zainteresowanych właściwych organów, zgodnie z tym rozpo-

rządzeniem; lub
 c) w  przypadku gdy zgoda zainteresowanych właściwych organów została 

uzyskana w  wyniku fałszerstwa, wprowadzenia w  błąd albo oszustwa; 
lub

 29 Dz. U. UE L 190/1.
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 d) w  sposób, który nie jest zgodny z  określonym w  dokumencie zgłosze-
niowym lub w dokumentach przesyłania; lub

 e) w sposób, który prowadzi do odzysku lub unieszkodliwiania niezgodne-
go z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi, lub

 f) z naruszeniem art. 34 tego rozporządzenia, dotyczącego zakazu wywo-
zu odpadów do państw trzecich, z  wyjątkiem państwa EFTA; art. 36 
dotyczącego zakazu wywozu ze Wspólnoty określonego rodzaju odpa-
dów, przeznaczonych do odzysku w  państwach, w  których nie obowią-
zuje decyzja OECD; art. 39 dotyczącego zakazu wywozu odpadów ze 
Wspólnoty na Antarktydę; art. 40 dotyczącego wywozu odpadów do 
krajów lub terytoriów zamorskich; art. 41, dotyczącego zakazu przywo-
zu, z wyjątkiem przemieszczania z państwa, będącego stroną Konwencji 
bazylejskiej lub państwa, z  którym została zawarta umowa albo z  in-
nych obszarów w  sytuacjach kryzysowych lub podczas wojny; art. 43, 
dotyczącego zakazu przywozu, z  wyjątkiem przemieszczania z  państw, 
które obowiązuje decyzja OECD państw będących stroną Konwencji 
bazylejskiej lub państw, z którymi została zawarta umowa albo z  innych 
obszarów w  sytuacjach kryzysowych lub podczas wojny;

 g) w stosunku do odpadu w  odniesieniu do którego stwierdzono, że: za-
wiera odpady, które nie zostały wyszczególnione w  załącznikach III 
„Wykaz odpadów podlegających ogólnemu wymogowi w zakresie infor-
mowania określonemu w  art. 18”, IIIA „Mieszaniny dwóch lub więcej 
rodzajów odpadów wymienionych w  załączniku III i  niezakwalifikowa-
nych do żadnej kategorii, zgodnie z  art. 3 ust. 2” lub IIIB „Dodatkowe 
odpady z  wykazu zielonego, oczekujące na włączenie do odpowiednie-
go aneksu do konwencji bazylejskiej lub decyzji OECD, zgodnie z  art. 
58 ust. 1 lit. b)” lub został naruszony art. 3 ust. 4 dotyczący odpadów 
przeznaczonych wyraźnie do badań laboratoryjnych, służących ocenie 
właściwości fizycznych lub chemicznych tych odpadów albo ustaleniu, 
czy nadają się one do odzysku lub unieszkodliwienia albo przemiesz-
czanie jest realizowane w sposób, który nie został konkretnie określony 
w  załączniku VII „Informacja dołączona do przemieszczenia odpadów 
zgodnie z  art. 3 ust. 2 i  4”.
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Przestępne przemieszczanie obejmuje odpady w ilości nie bez znaczenia 
(cantidad no desdañable). Zwrot „nie bez znaczenia” jest mniej precyzyjny od 
użytego w  poprzedniej wersji tego przepisu, który zawierał wyraz „istotny”30. 
Art. 326 ust. 2 h. k. k. ma zastosowanie wówczas gdy sprawca nie wypełnia 
znamion przestępstwa z  ust. 1 tego przepisu, tj. gdy przemieszczanie odpa-
dów spowodowało lub mogło spowodować szkody w  zasobach naturalnych 
lub stwarzało abstrakcyjne zagrożenie, obejmujące nawet przypadki przeno-
szenia odpadów nieszkodliwych31. Typ ten dotyczy verba legis „wypadków 
o  których mowa w  prawie Unii Europejskiej dotyczącej przenoszenia odpa-
dów”. Nie jest jasne, o  jakie normy chodzi, a  nadto nie wymaga się wprost 
naruszenia tych przepisów, jednak w  literaturze zasadnie przyjmuje się, że 
naruszenie tych przepisów jest elementem strony przedmiotowej32. Krytycz-
nie ocenia się regulację art. 326 ust. 2 h. k. k., z  punktu widzenia techniki 
legislacyjnej, co do transportu odpadów. Użycie znamienia ocennego, jakim 
jest „ilość nie bez znaczenia” oraz odesłanie do prawa Unii Europejskiej jest 
transpozycją obowiązków europejskich do kodeksu karnego, a  nie uwzględ-
nia problemów wykładni ani zasady informacji33. Przepis ten odsyła do „pra-
wa Unii Europejskiej”, a  Dyrektywa 2008/99/WE precyzuje w  art. 3 lit c), 
że przemieszczanie odpadów jest karane, jeśli działanie to wchodzi w  zakres 
zastosowania art. 2 ust. 35 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu 
Europejskiego i  Rady z  dnia 14 czerwca 2006  r. w  sprawie przemieszczania 
odpadów i  jest dokonywane w  znacznych ilościach, bez względu na to, czy 
odbywa się w ramach jednego przemieszczenia czy kilku przemieszczeń, któ-
re są powiązane. Dyrektywa zatem zawiera wykładnię zwrotu „przemieszcza-
nie odpadów”. W  doktrynie wskazuje się, że hiszpański ustawodawca praw-
dopodobnie odesłał ogólnie ogólnego do „Prawa Unii Europejskiej” po to, 
by w  przyszłości nie zmieniać przepisu w  przypadku nowelizacji prawa Unii 
Europejskiej34.

 30 F. Muñoz Conde, dz. cyt., s.  503.
 31 Tamże.
 32 Tamże, s.  504.
 33 G. Quintero Olivares (dir.), dz. cyt., s.  1268.
 34 Tamże, s. 1269.
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Podmiot

Są to przestępstwa powszechne, które mogą być popełnione przez każ-
dego35. Ponadto – zgodnie z  art. 328 h. k. k. – za przestępstwa te może od-
powiadać także osoba prawna.

Strona podmiotowa

Przestępstwa te mogą być popełnione umyślnie; zazwyczaj będzie to za-
miar ewentualny lub zamiar bezpośredni drugiego stopnia36 lub nieumyślnie, 
tj. w wyniku niezachowania ostrożności.

Zagrożenie karne

Artykuł 326 § 1 h. k. k. nie zawiera samoistnej sankcji, a  odsyła „do 
kar przewidzianych w  poprzednim artykule”, tj. w  art. 325. Stwarza to pro-
blem, gdyż brak jest całkowitego paralelizmu art. 326 ust. 1 i  art. 325 h. k. 
k. Zagrożenie karne jest tożsame z  przewidzianym za ogólne zamachy prze-
ciwko środowisku. Zgodnie z  art. 325 ust. 1 h. k. k, jeżeli zachowanie wy-
rządza lub może wyrządzić istotną szkodę w  jakości powietrza, ziemi, wody, 
u  zwierząt lub roślin, wymierza się karę więzienia od 6 miesięcy do lat 2, 
grzywnę od 10 do 14 miesięcy oraz zakaz wykonywania zawodu od roku do 
2 lat. W  wypadku gdy zachowanie mogło poważnie zaszkodzić równowadze 
systemów naturalnych, wymiera się karę więzienia od 2 do 5 lat, grzywnę 

 35 F. Muñoz Conde, dz. cyt., s.  502–503.
 36 Hiszpański kodeks karny nie wyróżnia pojęcia zamiaru bezpośredniego drugiego stop-

nia, jest to pojęcie przyjęte w  literaturze prawa karnego. Zamiar bezpośredni drugiego 
stopnia zachodzi, gdy sprawca nie chce bezpośrednio dokonania przestępstwa, ale jego 
popełnienie jest nieodłącznie związane z  jego zachowaniem, w  konsekwencji, popeł-
nienie tego przestępstwa jest konieczne lub prawie pewnie, np. sprawca podpala dom 
w celu wyłudzenia ubezpieczenia, w domu znajduje się obraz sławnego malarza, który 
z pewnością zostanie zniszczony w wyniku pożaru.
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od 9 do 24 miesięcy37 oraz pozbawienie prawa wykonywania zawodu na 
okres od roku do 3 lat (art. 325 ust. 2 h. k. k.). Jeżeli zaś zachowanie stwo-
rzyło ryzyko poważnego uszczerbku na zdrowiu dla osób, wymierza się ka-
rę więzienia w  wyższej połowie, a  można wymierzyć karę wyższą o  stopień 
(art. 325 ust. 2 in fine h. k. k.)38.

W doktrynie wyraża się pogląd, że jeżeli skutek dotyczy jakości powie-
trza, ziemi lub wody, zwierząt lub roślin, stosuje się karę przewidzianą w  art. 
325 ust. 1, a w wypadku gdy skutek związany jest z równowagą systemów natu-
ralnych, wymierza się karę przewidzianą w art. 325 ust. 2 in principio h. k. k.39

Typ uprzywilejowany z art. 326 ust. 2 h.k.k. zagrożony jest karą więzie-
nia od 3 miesięcy do roku lub grzywną od 6 do 18 miesięcy oraz pozbawie-
niem prawa wykonywania zawodu na okres od 3 miesięcy do roku.

Zbiegi

Artykuł 326 h. k. k. może pozostawać w  zbiegu z  innymi przepisami. 
Jeżeli opróżnianie śmieci wypełnia znamiona przestępstwa z art. 325 h. k. k., 
to przepis ten ma preferencyjne zastosowanie. W  razie zaś nielegalnego za-
rządzania odpadami nuklearnymi lub radioaktywnymi spełniającymi znamio-
na przestępstwa nielegalnego posiadania lub obrotu materiałami nuklearny-
mi stypizowanego w  art. 345 h. k. k. należy zastosować przestępstwo które 
w konkretnym wypadku przewiduje surowszą karę40.

Do zbiegu przestępstw dochodzi w  wypadku gdy w  wyniku tego prze-
stępstwa nastąpił skutek w postaci śmierci, uszkodzenia ciała, szkody w chro-
nionej florze lub faunie, bowiem odpowiednie przestępstwo skutkowe nie ab-
sorbuje całego stworzonego zagrożenia41.

 37 [pusty przypis].
 38 Zgodnie z  art. 70 ust. 1 punkt 1 h.k.k. górną granicą kary wyższej o  stopień to górna 

granica zagrożenia karnego danego przestępstwa zwiększona o  połowę. Dolną granicą 
kary wyższej o  stopień to górna granica zagrożenia karnego dla danego przestępstwa 
zwiększona o  1 dzień lub 1 stawkę dzienną, w zależności od rodzaju kary. 

 39 G. Quintero Olivares (dir.), dz. cyt., s.  1268.
 40 F. Muñoz Conde, dz. cyt., s.  504.
 41 Tamże, s.  504.
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Wątpliwości w doktrynie budzi wypadek śmierci lub ciężkiego uszkodze-
nia ciała u  ludzi, bowiem skutek ten nie jest przewidziany w art. 325 h. k. k. 
Wydaje się, że dochodzi do pomijalnego zbiegu przepisów i  stosując zasadę 
alternatywności, należy wymierzyć karę z  przepisu najsurowszego. W  sytu-
acji zaś gdy dojdzie do skutku przewidzianego w  typie związanego ze środo-
wiskiem oraz śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała osoby, zachodzi wówczas 
idealny zbieg przestępstw42.

Wnioski

 1. Przestępstwo nielegalnego zarządzania i  przemieszczanie odpadów 
(art. 326) jest jednym z  wielu przestępstw stypizowanych w  hiszpań-
skim kodeksie karnym z  1995  r. w  rozdziale III zatytułowanym „Prze-
stępstwa przeciwko zasobom naturalnym i  środowisku”. Przedmiotem 
jego ochrony jest środowisko w  postaci wody, powietrza, ziemi, flory 
oraz fauny.

 2. Przestępstwo to występuje w  2 typach: podstawowym i  uprzywilejo-
wanym. Pierwszy polega na naruszeniu ustaw lub innych przepisów 
o  charakterze ogólnym, przy zbieraniu, transporcie, waloryzacji, trans-
formacji, eliminacji lub wykorzystaniu odpadów albo na niekontrolo-
waniu lub nienadzorowaniu tych czynności, w  taki sposób, że powo-
dują lub mogą powodować istotne szkody w  jakości powietrza, ziemi 
lub wód albo u  zwierząt lub roślin, śmierć lub ciężki uszczerbek u  lu-
dzi lub mogą poważnie zaszkodzić równowadze systemów naturalnych 
(art. 326 ust. 1 h. k. k.). Drugi zaś obejmuje przemieszczanie odpadów 
w ilości nie bez znaczenia, zarówno jednorazowe lub wielokrotne, które 
są ze sobą powiązane w wypadkach, o których mówi prawo Unii Euro-
pejskiej w materii przemieszczania odpadów (art. 326 ust. 2 h. k. k.).

 3. Zachowanie przestępne z  art. 326 ust. 1 h. k. k. obejmuje: 1) zarzą-
dzanie odpadami; 2) naruszenie ustawy lub przepisu ogólnego; 3) spo-
wodowanie określonego szkodliwego skutku lub stworzenie potencjal-
nego zagrożenia. Samo zaś składowanie substancji zanieczyszczających, 

 42 G. Quintero Olivares (dir.), dz. cyt., s.  268.
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mogących spowodować istotne szkody w  jakości powietrza, ziemi lub 
wody, u zwierząt lub roślin, uszczerbek u  ludzi lub zakłócić równowagę 
środowiska nie jest sankcjonowane przez prawo karne, a  stanowi delikt 
administracyjny.

 4. Dla bytu przestępstwa z  art. 326 ust. 2 h. k. k. nie jest wymagane na-
ruszanie jakiejkolwiek normy administracyjnej. Chodzi bowiem o prze-
mieszczanie odpadów w  ilości nie bez znaczenia (cantidad no desdaña-
ble) w  wypadkach wskazanych w  prawie europejskim, a  konkretnie 
w  art. 2 pkt 35 Rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Euro-
pejskiego i  Rady z  dnia 14 czerwca 2006  r. w  sprawie przemieszczania 
odpadów, który definiuje nielegalne przemieszczanie odpadów.

 5. Są to przestępstwa powszechne, mogą być popełnione przez każde-
go. Ponadto za przestępstwa te może odpowiadać także osoba prawna 
(art. 328 h. k. k.).

 6. Artykuł 326 § 1 h. k. k. nie zawiera samoistnej sankcji, a  odsyła „do 
kar przewidzianych w  poprzednim artykule”, tj. w  art. 325. Zagrożenie 
karne jest tożsame z przewidzianym za ogólne zamachy przeciwko śro-
dowisku. Zgodnie z  art. 325 ust. 1 h. k. k, jeżeli zachowanie wyrządza 
lub może wyrządzić istotną szkodę w  jakości powietrza, ziemi, wody, 
u  zwierząt lub roślin, wymierza się karę więzienia od 6 miesięcy do lat 
2, grzywnę od 10 do 14 miesięcy oraz zakaz wykonywania zawodu od 
roku do 2 lat. W wypadku gdy zachowanie mogło poważnie zaszkodzić 
równowadze systemów naturalnych, wymierza się karę więzienia od 2 
do 5 lat, grzywnę od 9 do 24 miesięcy oraz pozbawienie prawa wyko-
nywania zawodu na okres od roku do 3 lat (art. 325 ust. 2 h. k. k.). 
Jeżeli zaś zachowanie stworzyło ryzyko poważnego uszczerbku na zdro-
wiu dla osób, wymierza się karę więzienia w  górnej połowie, a  można 
wymierzyć karę wyższą o  stopień (art. 325 ust. 2 in fine).
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Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Księcia Kazimierza Kujawskiego 
w Inowrocławiu

Odpowiedzialność karna za nieodpowiednie 
postępowanie z odpadami zagrażającymi środowisku 

– wybrane zagadnienia

Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami 
jest ustawa z  dnia 14 grudnia 2012  r. o  odpadach1, która w  art. 1 określa 
jej zakres przedmiotowy, a  więc środki służące ochronie środowiska, życia 
i  zdrowia ludzi, zapobiegające i  zmniejszające negatywny wpływ na środowi-
sko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania 
nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i  poprawiające 
efektywność takiego użytkowania.

W ustawie tej unormowano więc sposób gospodarowania odpadami 
oraz podstawowy cel, żeby tak z  nimi postępować aby nie wywierały nieko-
rzystnego wpływu na środowisko oraz życie i  zdrowie ludzi. W  ustawie nie 
tylko zdefiniowano m.in. pojęcie odpadów ale także dokonano ich podzia-
łu – również kierując się płynącym z  ich strony zagrożeniem. Z  uwagi na 
kompleksowe uregulowanie zagadnienia postępowania z  odpadami ma ona 
kapitalne znaczenie.

Przewidziano w  niej także przepisy karne mówiące o  odpowiedzialno-
ści karnej za naruszenie regulacji mówiących o  sposobie postępowania z  od-
padami. Spenalizowano w  niej konkretne sytuacje, które były wynikiem nie 
zastosowania się do zasad postepowania przewidzianych w  ustawie.

 1 Dz.U. 2018, poz. 992.



Wiesław Juchacz

76

I tak w poszczególnych przepisach przewidziano sankcje za: 
 — prowadzenie gospodarki odpadami w  sposób niezapewniający ochrony 

życia i  zdrowia ludzi oraz środowiska – art. 171;
 — naruszenie zasady bliskości – generalnie polegającym na gospodaro-

waniu odpadami m.in. przewożeniu, unieszkodliwianiu, przetwarzaniu 
poza wskazanym miejscem – art. 172 i  173;

 — naruszenie obowiązku transportu oraz magazynowania odpadów zgod-
nie z  wymaganiami w  zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeń-
stwa życia i  zdrowia ludzi – art. 174;

 — naruszenie warunków zlecenia wykonania obowiązku gospodarowania 
odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wy-
maganego wpisu do rejestru – art. 175;

 — naruszenie obowiązku prowadzenia procesów przetwarzania odpadów 
w  sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzi oraz środowisku – 
art.  176;

 — naruszenie warunków zbierania odpadów przez podmiot prowadzący 
nieprofesjonalną działalność w  zakresie zbierania odpadów – nie mając 
zawartej umowy – art. 177;

 — gospodarowanie odpadami niezgodnie z  informacjami zgłoszonymi do 
rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w  opakowa-
niach i  gospodarujących odpadami – art. 178;

 — naruszenie obowiązku złożenia wniosku o  wpis do rejestru podmiotów 
wprowadzających produkty, produkty w  opakowaniach i  gospodarują-
cych odpadami – art. 179;

 — naruszenie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – art. 180;
 — naruszenie obowiązków sprawozdawczych – art. 180a;
 — naruszenie zakazów postępowania z PCB – art. 181;
 — naruszenie zakazu mieszania olejów odpadowych – art. 182;
 — naruszenie zakazów i  nakazów dotyczących przetwarzania odpadów 

medycznych i odpadów weterynaryjnych – art. 183;
 — naruszenie wymogów przekazywania komunalnych osadów ściekowych 

– art. 184;
 — naruszenie warunków stosowania komunalnych osadów ściekowych – 

art. 185;
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 — naruszenie obowiązku przechowywania badań komunalnych osadów 
ściekowych i  gruntów, na których osady te mają być stosowane oraz 
informacji o  dawkach tego osadu, które mogą być stosowane na po-
szczególnych gruntach – art. 186;

 — naruszenie zakazu unieszkodliwiania, polegającego na odprowadzaniu 
do morza, odpadów pochodzących z  procesów wytwarzania dwutlenku 
tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów – art. 187;

 — naruszenie wymogów przyjmowania odpadów do punktu zbierania od-
padów metali – art. 188;

 — naruszenie warunków prowadzenia składowiska odpadów – art. 189;
 — naruszenie nakazu zatrudniania osoby posiadającej świadectwo stwier-

dzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami – art. 190;
 — naruszenie nakazu termicznego przekształcania odpadów w  spalarni 

odpadów lub współspalarni odpadów – art. 191;
 — naruszenie warunków przyjmowania odpadów do spalarni odpadów 

lub współspalarni odpadów – art. 192.
Orzekanie w  sprawach, o  których mowa w  art. 171–192 następuje na 

zasadach i w  trybie określonych w  ustawie z  dnia 24 sierpnia 2001  r. – Ko-
deks postępowania w  sprawach o  wykroczenia (Dz. U. z  2018  r. poz. 475) 
– art. 193.

W niniejszym opracowaniu podstawowa uwaga została zwrócona na 
art. 183 k.k. przewidujący odpowiedzialność karną za nieodpowiednie postę-
powanie z  odpadami. Przepis ten zamieszczony został w  rozdziale XXII ko-
deksu karnego zajmującym się przestępstwami przeciwko środowisku. Treść 
art. 183 k.k. jest następująca:

§ 1.  Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, 
unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w  takich warunkach 
lub w  taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spo-
wodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub 
zniszczenie w  świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,
– podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2.  Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom przywozi z  zagranicy 
substancje zagrażające środowisku.

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do 
popełnienia czynu określonego w § 1, 2 i  4.
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§ 4. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew przepisom przywozi odpa-
dy z  zagranicy lub wywozi odpady za granicę.

§ 5.  Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego wa-
runkom przywozi z  zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 6.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1–5 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 2.

Przedmiotem ochrony ujętym w  tym przepisie jest bezpieczeństwo 
ekologiczne środowiska, a  także życie i  zdrowie człowieka. Niewłaściwe po-
stępowanie z  odpadami może bowiem negatywnie wpływać na przyrodę, 
ekosystemy i  klimat. Jeżeli chodzi o  środowisko ekologiczne to w  przepisie 
wymienione jest wprost, że ma on chronić przed istotnym obniżeniem jako-
ści wody, powietrza, powierzchni ziemi oraz świat roślinny i  zwierzęcy przed 
zniszczeniami w  znacznych rozmiarach. Niewłaściwe postępowanie z  odpa-
dami jest przestępstwem najbardziej powszechnym spośród przestępstw prze-
ciwko ochronie środowiska ponieważ obejmuje szereg czynności wykonaw-
czych podlegających penalizacji oraz szeroko ujmuje przedmiot tych czynno-
ści którym są wszelkie odpady i  substancje.

Można podzielić także pogląd, że przedmiotem ochrony jest również 
wiarygodność naszego państwa, jako członka społeczności międzynarodowej, 
zobowiązanego do przestrzegania przepisów o międzynarodowym przemiesz-
czaniu odpadów do takiego wniosku można było dojść mając na uwadze, że 
w przepisie jest mowa nie tylko o przywożeniu odpadów ale i o  ich wywoże-
niu w sposób niezgodny z przepisami za granicę2. Przedmiotem ochrony jest 
więc także stan środowiska w  innych państwach3.

Czynność wykonawcza czynu z  art. 183 § 1 k.k. polega na składowa-
niu, usuwaniu, przetwarzaniu, dokonywaniu odzysku, unieszkodliwianiu lub 
transportowaniu wskazanych przedmiotów w  warunkach mogących stwo-
rzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub spowodować zniszczenie 

 2 W. Radecki, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2016, s.  1132– 
–1133.

 3 J. Sobczak, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2018, s. 1134.
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w  świecie roślinnym lub zwierzęcym w  znacznych rozmiarach bądź też spo-
wodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi4.

Składowanie  oznacza trwałe przetrzymywanie odpadów i  substancji 
w  określonym miejscu – w  obiektach budowlanych do tego przeznaczonych 
(na tzw. składowisku odpadów w  rozumieniu art. 3 ust.  1 pkt 25 ustawy 
o  odpadach w  dalszej części opracowania określanej skrótem u. o.)5. W  dok-
trynie głoszony jest także pogląd, że składowanie nie musi być dokonywane 
w  pomieszczeniu zamkniętym, a  także na terenie ogrodzonym czy budowli. 
Przyjmuje się nawet, że jest możliwe na otwartej przestrzeni6.

Usuwanie oznacza albo likwidację odpadów oraz określonych substan-
cji, albo zmianę miejsca ich położenia. Przyjmuje się także, że usuwanie mo-
że oznaczać pozbywanie się, obejmujące swoim zakresem także przygotowa-
nie do ich transportu do miejsc przyjmowania odpadów7.

Przetwarzanie to przekształcanie odpadów i  substancji z  wykorzysta-
niem odpowiednich metod, mających na celu odzysk lub unieszkodliwienie 
odpadu (art. 3 ust. 1 pkt 21 u. o.).

Dokonanie odzysku to recycling polegający na podejmowaniu wszel-
kich działań, niestwarzających zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla 
środowiska polegających na wykorzystaniu odpadów w  całości lub w  części, 
lub prowadzących do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub ener-
gii i  ich wykorzystania (art. 3 ust. 1 pkt 23 u. o.). Odzysk polega więc na 
powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w  odpadach 
w  celu uzyskania substancji lub materiału o  przeznaczeniu pierwotnym lub 
innym przeznaczeni8.

Unieszkodliwianie to poddawanie odpadów procesom przekształceń 
biologicznych, fizycznych lub chemicznych w  celu doprowadzenia do stanu, 
który nie stwarza już zagrożenia dla zdrowia, życia lub środowiska (art. 3 
ust. 1 pkt 21 u. o.).

 4 M. Kulik, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2019, s.  585.
 5 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012, Dz. U. 2018, poz. 992; zob. też J. Sobczak, 

dz. cyt., s.  1137.
 6 J. Lachowski, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 

2018, s.  892.
 7 J. Sobczak, dz. cyt., s.  1137.
 8 Tamże, s.  1137.
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Transportowanie oznacza zmianę miejsca położenia odpadów lub sub-
stancji. Przyjmuje się, że transportować to znaczy przewozić, wywozić, do-
starczać9. W art. 183 k.k. ustawodawca używa różnych sformułowań na okre-
ślenie przemieszczania odpadów z  jednego miejsca na drugie. Wydaje się, 
że po to używa zwrotu przywozi lub wywozi, żeby podkreślić skąd odpady 
są przywożone lub dokąd wywożone. Transportowanie wydaje się być użyte 
w  tym przepisie dla określenia samej czynności przemieszczania – nie ważne 
skąd, ani dokąd. Samo przemieszczanie dokonywane w sposób nieodpowied-
ni może rodzic zagrożenia o których mowa w  §1 tego przepisu.

W art. 183 k.k. wskazano na kilka przedmiotów czynności wykonaw-
czej. W § 1 mowa jest o wszelkich odpadach i  substancjach, w §2 o substan-
cjach zagrażających środowisku, a w § 5 o odpadach niebezpiecznych. 

Zgodnie z  art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o  odpadach przez odpad należy 
rozumieć każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, 
zamierza się pozbyć lub do których pozbycia jest obowiązany10. 

Szczególnymi kategoriami odpadów wskazanymi w  art. 3 ust. 1 
pkt 7–13 u. o. są:
 — odpady komunalne, przez które rozumie się odpady powstające w  go-

spodarstwach domowych, z  wyłączeniem pojazdów wycofanych z  eks-
ploatacji, a  także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych po-
chodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodar-
stwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmiesza-
nymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności 
przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich wła-
ściwości;

 — odpady medyczne, przez które rozumie się odpady powstające w związ-
ku z  udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań 
i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny;

 — odpady obojętne, przez które rozumie się odpady, które nie ulegają 
istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są 

 9 Tamże.
 10 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012, Dz.U. 2018, poz. 992.
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nierozpuszczalne, nie wchodzą w  reakcje fizyczne ani chemiczne, nie 
powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla życia lub 
zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na 
materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych 
odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a  także negatywne oddzia-
ływanie na środowisko odcieku są nieznaczne, a w  szczególności nie 
stanowią zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziem-
nych, gleby i  ziemi;

 — odpady ulegające biodegradacji, przez które rozumie się odpady, które 
ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroor-
ganizmów;

 — odpady weterynaryjne, przez które rozumie się odpady powstające 
w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług we-
terynaryjnych, a  także w  związku z  prowadzeniem badań naukowych 
i doświadczeń na zwierzętach;

 — odpady zielone, przez które rozumie się odpady komunalne stanowią-
ce części roślin pochodzących z  pielęgnacji terenów zielonych, ogro-
dów, parków i  cmentarzy, a  także z  targowisk, z wyłączeniem odpadów 
z  czyszczenia ulic i placów;

 — odpady z  wypadków, przez które rozumie się odpady powstające pod-
czas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, z  wyłączeniem:

 a) odpadów powstałych w  wyniku poważnej awarii lub poważnej awa-
rii przemysłowej, w  rozumieniu art. 3 pkt 23 i  24 ustawy z  dnia 
27 kwietnia 2001  r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  2018 r., 
poz. 799),

 b) odpadów powstałych w  wyniku szkody w  środowisku, o  której mo-
wa w  art. 6 pkt 11 ustawy z  dnia 13 kwietnia 2007  r. o  zapobiega-
niu szkodom w  środowisku i  ich naprawie (Dz. U. z  2014 r., poz. 
1789, z 2015  r., poz. 277 i  1926 oraz z  2017 r., poz. 1215 i  1566)11.

Ustawy o  odpadach nie stosuje się do odpadów promieniotwórczych. 
O  odpadach tych mowa jest w  art. 3 pkt 22 ustawy z  29 listopada 2000  r. – 

 11 Tamże.
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prawo atomowe zmienionym przez art. 1 pkt 1 lit. B ustawy z  11 kwietnia 
2008 r. o zmianie ustawy – prawo atomowe12, której celem było wdrożenie do 
polskiego systemu prawnego postanowień Rady Nr 2006/117/EUROATOM 
z 20 listopada 2006r w sprawie nadzoru i kontroli nad przemieszczaniem od-
padów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego13.

Przez substancję należy rozumieć zgodnie z art. 3 pkt 36 Prawo ochro-
ny środowiska. pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roz-
twory występujące w  środowisku lub powstałe w  wyniku działalności czło-
wieka14.

Substancjami zagrażającymi środowisku są pierwiastki chemiczne oraz 
ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe 
w wyniku działalności człowieka, które mogą zagrozić środowisku naturalne-
mu lub życiu bądź zdrowiu człowieka15.

W myśl art. 6 ustawy odpadami niebezpiecznymi są odpady wskaza-
ne w  katalogu odpadów określonym w  przepisach na podstawie art. 4 ust. 3 
ustawy o odpadach zawartego w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
9 grudnia 2014  r. w  sprawie katalogu odpadów16.

Warunkiem odpowiedzialności za przestępstwo z  art. 183 §1 k.k. jest 
podejmowanie ww. czynności wbrew obowiązującym przepisom prawnym 
oraz takie postępowanie, które może zagrozić życiu lub zdrowiu choćby jed-
nej osoby, spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzch-
ni ziemi lub zniszczenia w  świecie roślinnym lub zwierzęcym w  znacznych 
rozmiarach.

Poziom jakości wód zgodnie z art. 97 prawo ochrony środowiska17, jest 
określany z uwzględnieniem ilości substancji i energii w wodach oraz stopnia 
zdolności funkcjonowania ekosystemów wodnych. Istotne obniżenie jakości 
należy rozumieć jako obniżenie znaczne i poważne18.

 12 Dz. U. z 2014 r., poz. 1512.
 13 Dz. Urz. UE L Nr 337 z  5 grudnia 2006 r., s.  21.
 14 Prawo ochrony środowiska, ustawa z  21 kwietnia 2001 r., Dz.U.201, poz. 799.
 15 J. Sobczak, dz. cyt., s.  1136.
 16 Dz. U. 2014, poz. 1923.
 17 Prawo ochrony środowiska, ustawa z  21 kwietnia 2001 r., Dz.U.201, poz. 799.
 18 J. Sobczak, dz. cyt., s.  1137. 
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Jeżeli chodzi o  zniszczenie w  świecie roślinnym i  zwierzęcym w  znacz-
nych rozmiarach oznacza to spowodowanie nieodwracalnych strat, które do-
tknęły roślinność i  zwierzęta na wielkiej przestrzeni, spowodowały zaburze-
nia w  ekosystemach. Należy ponadto uwzględnić czy zniszczenia dotyczyły 
roślin i  zwierząt podlegających ochronie gatunkowej oraz częstotliwość ich 
występowania19.

W § 2 art. 183 k.k. określono czyn polegający na przywożeniu z  za-
granicy substancji zagrażających środowisku. Przywożenie substancji zagra-
żających środowisku jest karane tylko w  sytuacji, gdy jest niezgodne z  od-
powiednimi przepisami. Międzynarodowy obrót odpadami reguluje  usta-
wa z  29.06.2007  r. o  międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. 
z  2018  r. poz. 296 ze zm.). W  doktrynie można znaleźć różne opinie co do 
charakteru tego przestępstwa. Jedni bowiem uważają, że omawiany czyn ma 
charakter materialny ponieważ konieczne jest ustalenie, czy substancje o któ-
rych mowa w tym przepisie zagrażają środowisku – czy powodują niebezpie-
czeństwo? Przyjmuje się też, że skutkiem przestępnym jest sprowadzenie tych 
substancji na terytorium Polski20. Według innych przestępstwo to należy do 
przestępstw zagrożenia abstrakcyjnego gdyż do uznania czynu za przestęp-
stwo nie jest wymagane dokonanie sprawdzenia czy faktycznie sprowadzenie 
tych substancji powodowało faktyczne takie zagrożenie21.

W § 4 i  5 art. 183 k.k. mowa jest o  międzynarodowym przemieszcza-
niu odpadów. Zagadnienia te reguluje ustawa z  29 czerwca 2007r. o  między-
narodowym przemieszczaniu odpadów22, która implementowała do polskiego 
systemu prawnego rozporządzenia  (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów23. Zajmuje 
się nimi także Konwencja bazylejska z  22 marca 1989r. o  kontroli transgra-
nicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych24.

 19 Tamże, s.  1113. Zob. też wyrok Sądu Najwyższego z  27 lipca 1984 r., IV KR 176/84, 
OSNPG 1985, nr 3, poz. 34.

 20 M. Kulik, dz. cyt., s.  586.
 21 J. Sobczak, dz. cyt., s.  1138.
 22 Dz. U. 2007, Nr 124, poz. 859 ze zm.
 23 Dz. Urz. UE L Nr 190, 2006 r., s.  1 ze zm.
 24 Dz. U. 1995, Nr 19, poz. 88.
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Nielegalne przemieszczanie oznacza m.in. przemieszczenie odpadów 
bez zgłoszenia wszystkim zainteresowanym właściwym organom, bez zgody 
tych organów lub po uzyskaniu zgody w nielegalny sposób25.

Przepis § 5 penalizuje przywóz z  zagranicy lub wywóz za granicę od-
padów niebezpiecznych bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia lub też 
wbrew jego warunkom. Zezwolenie na przywóz odpadów na podstawie prze-
pisów o  międzynarodowym przemieszczaniu odpadów na teren kraju oraz 
tranzyt odpadów przez teren kraju wydaje Główny Inspektor Ochrony Śro-
dowiska. Prowadzi on także rejestr zgłoszeń i  decyzji w  tym zakresie26.

Jeżeli chodzi o przestępstwa z art. 183 §4 i 5 k.k. także istnieje rozbież-
ność w doktrynie czy mają one charakter skutkowy, czy można je zaliczyć do 
przestępstw zagrożenia abstrakcyjnego. Wydaje się, że należy się opowiedzieć 
za drugim poglądem27.

W § 3 art. 183 k.k. opisano przestępstwo polegające na dopuszczeniu 
wbrew obowiązkowi do popełnienia przez inną osobę czynu zabronionego 
przez § 1, 2 i  4.

Jest to przestępstwo  skutkowe. Skutkiem przestępnym jest popełnienie 
czynu z  § 1, 2 lub 4 przez inną osobę. Przez popełnienie należy rozumieć 
podjęcie przynajmniej usiłowania przez bezpośredniego sprawcę. Wydaje 
się, że skutkiem jest tu nie zaistnienie sytuacji, w  której inna osoba mogłaby 
podjąć czyn z § 1, 2 lub 4, a  samo zaistnienie takiego czynu.

Czyny zabronione przez art. 183 § 1–2 oraz 4 i  5 są przestępstwa-
mi  powszechnymi. Czyn z  § 3 jest natomiast przestępstwem  indywidualnym 
i  dopuścić się go może jedynie ten na kim ciąży obowiązek przeciwdziałania 
niewłaściwemu – nie zgodnemu z  prawem składowaniu, usuwaniu, przetwa-
rzaniu, odzyskiwaniu, unieszkodliwianiu oraz transportowaniu oraz ich przy-
wożeniu z  zagranicy lub wywożeniu za granicę odpadów i  substancji o  któ-
rych mowa w art. 183 § 1–2 oraz 4 i 5 k.k. Źródłem tego obowiązku są m.in. 
przepisy ustawy o odpadach oraz prawa ochrony środowiska.

 25 J. Sobczak, dz. cyt., s.  1139.
 26 Tamże, s.  1139
 27 Tamże.
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Odpowiedzialność karna za nieodpowiednie postępowanie z odpadami zagrażającymi…

Czyny określone w art. 183 § 1–5 mogą być popełnione tylko umyślnie, 
w obu postaciach zamiaru. W art. 183 § 6 k.k. przewidziano typ nieumyślny 
ww. przestępstw. Mogą być popełnione zarówno w formie sprawstwa kierow-
niczego jak i  polecającego. Odpowiedzialność za tego rodzaju czyny może 
ponieść zarówno podżegacz jak i pomocnik (art. 18 § 2 i 3 k.k.). Działalność 
podżegacza jak i  pomocnika może być różnoraka. Podżegacz może bowiem 
w  każdy możliwy sposób nakłaniać inną osobę do realizacji znamion zawar-
tych w tym przepisie. Pomocnik z kolei może m.in. może udzielać informacji 
o  sposobach działania mających służyć bezprawnemu naruszającego zakazy 
składowaniu, przewożeniu, przetwarzaniu odpadów, a  więc pomagać także 
w  realizacji znamion zawartych w art. 183 § 1–5 k.k.28

Przestępstwo z  art. 183 § 1 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do 5 lat. Taka sama grozi za przywożenie z  zagranicy 
substancji zagrażających środowisku – art. 183 § 2 k.k. oraz za dopuszczenie 
wbrew obowiązkowi do popełnienia czynu z art. 183 § 1, 2 i 4 k.k. Przestęp-
stwo natomiast z  art. 183 §5 k.k. zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat 
pozbawienia wolności.

W wypadku działania nieumyślnego sprawcy ww. czynów podlegają 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Biorąc pod uwagę, że wysokość maksymalnego ustawowego zagrożenia 
nie przekracza w stosunku do sprawców czynów z art. 183 § 1, 2, 3 i 4 k.k. 5 
lat pozbawienia wolności to można wobec nich zastosować warunkowe umo-
rzenie postępowania. Jeżeli nie zostanie wymierzona kara pozbawienia wol-
ności przekraczająca rok to jej wykonanie można warunków zawiesić.

Mogą także wobec sprawcy orzeczone środki karne w  postaci zaka-
zu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu, 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej na podstawie art. 41 § 1 
lub 2 k.k.

Możliwe jest także orzeczenie nawiązki na podstawie art. 47 § 2 k.k.
Istnieje także możliwość orzeczenia przepadku przedmiotów. W  sy-

tuacji gdy odpady zostały sprowadzone z  innego państwa zgodnie z  posta-
nowieniami ratyfikowanej przez Polskę Konwencji bazylejskiej z  22 marca 

 28 Tamże, s.  1140.
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1989r. o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów nie-
bezpiecznych29 jest ono zobowiązane do ich odbioru.

W art. 185 k.k. przewidziano kwalifikowane typy przestępstw zawartych 
w art. 183 § 1 lub 3 k.k.

I tak jeżeli chodzi o  kwalifikację z  art. 185 § 1 k.k. to jest możliwe 
jej przyjęcie tylko wówczas, gdy następstwem czynu z  art. 183 § 1 k.k. jest 
zniszczenie w  świecie roślinnym lub zwierzęcym w  znacznych rozmiarach 
lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi. Odpo-
wiedzialność z  tego przepisu poniesie więc ten kto spowoduje ww. skutek, 
a nie ten, który jedynie stworzy potencjalną możliwość jego wystąpienia. 

Skutek taki będący następstwem działania sprawcy musi nastąpić także 
w  sytuacji określonej w  treści art. 183 §3 k.k.

Sprawca ww. czynu podlega karze od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia 
wolności.

W § 2 art. 185 k.k. mowa jest o  sytuacji gdy następstwem czynu okre-
ślonego w  art. 183 § 1 lub 3 k.k. jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowie-
ka, a w  § 3 gdy następstwem takiego czynu jest śmierć człowieka lub ciężki 
uszczerbek na zdrowiu wielu osób. W art. 185 § 2 k.k. przewidziano zagroże-
nie karą pozbawienia wolności od roku do 10, a w  art. 185 § 3 k.k. od 2 lat 
do 12 pozbawienia wolności. 

Do czynów opisanych w  art. 185 k.k. stosuje się art. 9 §3 k.k. sprawca 
musi bowiem przewidywać następstwa albo musi mieć możliwość ich prze-
widywania30.

 29 Dz.U. 1995, Nr 19, poz. 88.
 30 Zob. np. M. Kulik, dz. cyt., s.  589; J. Lachowski, dz. cyt., s.  892.
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Wprowadzenie

W 2016 roku na świecie wyprodukowano ok. 2,01 miliarda ton od-
padów komunalnych, a  liczba ta zgodnie z  prognozami Banku Światowego 
2050 wzrośnie do poziomu co najmniej 3,40 mld ton. Według danych Banku 
Światowego świat generuje 0,74 kilograma odpadów na mieszkańca dziennie, 
ale krajowe wskaźniki wytwarzania odpadów wahają się w  szerokim zakre-
sie od 0,11 do 4,54 kilograma na mieszkańca dziennie. Ilość wytworzonych 
odpadów jest zazwyczaj skorelowana z  poziomem dochodów i  wskaźnikami 
urbanizacji – w 2017 roku 54,83 proc. światowej populacji ludzi żyło w mia-
stach i  jest to tendencja wzrostowa.

Bank Światowy podaje także, że produkcja odpadów odpowiada za nie-
mal 5 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych, głównie z  powodu mar-
notrawienia żywności i  niewłaściwego sposobu gospodarowania odpadami. 
Nawet podstawowe ulepszenia systemu mogą zmniejszyć te emisje o  25 pro-
cent i więcej.

Chociaż gospodarka odpadami w  Unii Europejskiej (UE) uległa w  mi-
jających dekadach znacznemu przeobrażeniu, to wciąż blisko jedna trzecia 
odpadów komunalnych jest w  Europie unieszkodliwiana poprzez składowa-
nie, a  mniej niż połowa poddawana jest odzyskowi czy recyklingowi (choć 
oczywiście występują tu różnice w zależności od państwa członkowskiego).

Rosnące strumienie oraz masy odpadów, a także niewłaściwa gospodar-
ka odpadami mocno obciążają środowisko, przyczyniając się do zanieczysz-
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czenia powietrza, wód i  gleb, dewastacji ekosystemów, pogłębiając zmiany 
klimatu. Składowiska odpadów, w  związku z  obecnością mikroorganizmów 
i  odpadów biodegradowalnych, takich jak żywność, papier i  odpady ogrodo-
we, emitują metan – bardzo silny gaz cieplarniany. Podczas transportu odpa-
dów na miejsce ich unieszkodliwiania do atmosfery trafia dwutlenek węgla 
i  inne substancje zanieczyszczające powietrze, w  tym pyły. Coraz większym 
problemem dla ekosystemów i  gospodarki stają się odpady wyrzucane do 
morza stwarzające wzrastające zagrożenie dla egzystencji fauny i  flory oce-
anicznej. Gigantyczne masy plastiku akumulujące się od dekad w  morzach 
i oceanach powodują śmierć coraz większej liczby zwierząt, w  tym gatunków 
już zagrożonych, takich jak np. wieloryby. Toksyczne metale odkładają się 
z kolei w organizmach ryb, które potem trafiają na nasze talerze.

W UE promuje się takie gospodarowanie odpadami, w  którym prio-
rytetem staje się zapobieganie ich powstawaniu, następnie przygotowanie do 
ponownego użycia i  recykling, natomiast za najmniej pożądane uważa się 
składowanie na wysypiskach – jest to tzw. hierarchia postępowania z  odpa-
dami. W  gospodarowaniu odpadami sukcesywnie na znaczeniu zyskuje po-
dejście, w  którym odpady traktowane są jako zasoby. „Wszystko, co nie zo-
staje poddane recyklingowi lub odzyskowi oznacza utratę surowców i  innych 
nakładów w  poszczególnych fazach życia produktu, tj. produkcji, transporcie 
i konsumpcji. Oddziaływania na środowisko w całym cyklu życia są znacznie 
większe niż w  samej fazie gospodarowania odpadami”1.

Powyższe implikacje wiążą się ze stosunkowo młodym modelem eko-
nomicznym obejmującym szerszy aspekt gospodarki niż tylko obszar po-
stępowania z  odpadami, aspirującym do miana paradygmatu mieszczącego 
się w  logice zrównoważonego rozwoju – gospodarką o  obiegu zamkniętym 
(GOZ). W literaturze przedmiotu spotyka się także określenia: circular econo-
my (ang.) gospodarka obiegu zamkniętego, gospodarka okrężna albo gospo-
darka (re-) cyrkularna. 

 1 Europejska Agencja Środowiska, Odpady – problem czy zasób? 2014, https://www.
eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2014/artykuly/odpady-2013-problem-czy-zasob 
(dostęp: 3.05.2019).
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Definicja gospodarki o obiegu zamkniętym

Koncepcja GOZ narodziła się w  latach 70. XX w. z wizji świata, w któ-
rym nic się nie marnuje. Pojęcie gospodarki o  obiegu zamkniętym ma swo-
je korzenie w  ekologii przemysłowej (industrial ecology), teorii opracowanej 
po raz pierwszy przez badaczy zajmujących się środowiskiem w  latach sie-
demdziesiątych XX wieku i  wykorzystywanej po dziś dzień2. W  najogólniej-
szym ujęciu ekologia przemysłowa to multidyscyplinarna teoria wywodząca 
się z  nauki o  systemach, której celem jest zrozumienie zachowań złożonych 
systemów siedzib i  zespołów ludzkich zintegrowanych ze środowiskiem na-
turalnym3.

Za pierwszą formalną przymiarkę do nakreślenia koncepcji przestawie-
nia torów gospodarki odpadami w  Europie z  dotychczasowych ram na go-
spodarkę cyrkularną mnożna uznać Komunikat Komisji Europejskiej z  lipca 
2014 roku Ku gospodarce o  obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla 
Europy. W  grudniu tego samego roku Komisja Europejska (KE) zdecydowa-
ła o  wycofaniu propozycji nowego rozwiązania prawnego kwestii odpadów, 
zobowiązując się jednocześnie do przedstawienia nowego pakietu legislacyj-
nego w  tej sprawie do końca 2015 r., obejmującego pełny cykl gospodarczy, 
a nie tylko cele z zakresu redukcji odpadów. Według KE „systemy gospodar-
ki o  obiegu zamkniętym pozwalają zachować możliwie jak najdłużej wartość 
dodaną produktów i wyeliminować odpady. Zachowują one zasoby w obrębie 
gospodarki, kiedy cykl życia produktu dobiega końca, pozwalając na ich po-
nowne wielokrotne wykorzystanie w  sposób produktywny i  tworząc w  ten 
sposób kolejną wartość”4.

Lapidarne rozwinięcie tej definicji znaleźć można w  kolejnym doku-
mencie strategicznym zawartym w  Komunikacie KE z  2015 roku pt. Za-

 2 Por. F. Preston, A Global Redesign? Shaping the Circular Economy, Briefing Paper 2012.
 3 Por. B. Allenby, The ontologies of industrial ecology?, Progress in Industrial Ecology – 

An International Journal 2006, Vol. 3, Nos. ½.
 4 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-

nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: pro-
gram „zero odpadów” dla Europy. COM (2014) 0398 final/2, Bruksela 2014.
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mknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o  obiegu zamknię-
tym, według słów którego GOZ jest to „wartość produktów, materiałów i  za-
sobów w  gospodarce jest utrzymywana tak długo, jak to możliwe, a  wytwa-
rzanie odpadów ograniczone do minimum”.

W gospodarce o  obiegu zamkniętym produkty i  materiały, które te 
zawierają, są wysoko cenione, w  przeciwieństwie do tradycyjnego, linio-
wego modelu ekonomicznego opartego na modelu „take-make-consume-
-throw  awal”, czyli „weź-wyprodukuj-skonsumuj-wyrzuć”. W  praktyce go-
spodarka obiegowa oznaczać ma zmniejszenie ilości odpadów do minimum, 
a także ponowne wykorzystanie, naprawę, odnawianie i recykling istniejących 
materiałów i  produktów. To, co wcześniej uważano za odpad, dziś może stać 
się cennym zasobem5.

Fundacja Ellen McArthur działająca na rzecz rozwoju GOZ, w  opraco-
waniu z  2015  r. wskazuje na trzy zasady, które powinny rządzić tym obsza-
rem6:
 — zachowanie wartości, czyli utrzymanie najwyższej możliwej wartości 

z materiałów wejściowych w procesach produkcyjnych oraz produktach 
końcowych. Wymaga to m. in. zmiany ich przeznaczenia, regeneracji, 
odnawiania, naprawy lub ponownego użycia komponentów, przedłuże-
nia żywotności produktu;

 — optymalizacja zasobów, czyli ograniczone, efektywne i  zmniejszone 
wykorzystanie materiałów produkcyjnych w  połączeniu z  unowocze-
śnionym systemem zbierania i  gospodarowania odpadami, recykling 
surowców, odzysk energii podczas spalania oraz wykorzystanie OZE;

 — skuteczność systemu, czyli ograniczenie szkód w  systemach i  obsza-
rach takich jak produkcja żywności, mobilność miejska, schronienie, 
edukacja, zdrowie i  rozrywka oraz zarządzanie efektami zewnętrznymi, 
takimi jak: zajęcie gruntów, zanieczyszczenie powietrza i  wody, hałas 
oraz emisje toksycznych substancji.

 5 Por. Circular economy package Four legislative proposals on waste, European Parliament 
Briefing 2016.

 6 Por. Ellen McArthur Foundation, Towards a  Circular Economy: Business Rationale for 
an Accelerated Transition, 2015, s.  5.
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Tabela 1. Strategie postępowania w GOZ w  łańcuchu produkcji, wg stopnia ważności
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R0 Odrzucenie Zredukowanie produktu, rezygnując z  jego funkcji 

lub oferując tą samą funkcję z radykalnie innym pro-
duktem

R1 Przemyślenie
na nowo

Zwiększenie intensywności korzystania z  produktu 
(np. poprzez współdzielenie produktów lub dążenie 
do produktów wielofunkcyjnych)

R2 Redukcja Zwiększenie wydajność produkcji lub użytkowania 
produktu, poprzez zużycie mniejszej ilości zasobów 
naturalnych i materiałów
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R3 Ponowne użycie Ponowne wykorzystanie odrzuconego produktu, któ-
ry jest nadal w  dobrym stanie i  spełnia swoją pier-
wotną funkcję, przez innego konsumenta

R4 Naprawa Naprawa i konserwacja zepsutego produktu, tak żeby 
można go było użytkować zgodnie z  jego pierwotną 
funkcją

R5 Odnowienie Odnawianie (restauracja), unowocześnianie używa-
nych produktów

R6 Przebudowa Używanie części zużytego produktu w  nowym pro-
dukcie o  tej samej funkcji

R7 Przeróbka Używanie zużytego produktu lub jego części w  no-
wym produkcie o  tej odmiennej funkcji

U
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R8 Recykling Przetwarzanie materiałów w  celu uzyskania wysokiej 
jakości recyklatu

R9 Odzysk
(m. in. energii)

Spalanie odpadów połączone z  produkcją (odzy-
skiem) energii 

Źródło: Potting J. i in., Circular Economy: Measuring Innovation In The Product Chain, Policy 
report, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, Haga 2017.

Ramy formalno-prawne regulujące GOZ w UE

Według KE działania w zakresie GOZ powinny uwzględniać7:
 — ograniczenie ilości materiałów wymaganych do świadczenia konkretnej 

usługi (ograniczenie wagi);

 7 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego i  Komitetu Regionów. Ku gospodarce…, dz. cyt.
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 — przedłużenie okresu użytkowania produktów (trwałość);
 — ograniczenie zużycia energii i  materiałów na etapach produkcji i  użyt-

kowania (efektywność);
 — ograniczenie wykorzystania materiałów niebezpiecznych lub trudnych 

do recyklingu w produktach i procesach produkcji (substytucja);
 — stworzenie rynków dla surowców wtórnych (recyklatów) (w oparciu 

o normy, zamówienia publiczne itd.);
 — projektowanie produktów łatwiejszych do utrzymania, naprawy, moder-

nizacji, przerobienia lub recyklingu (ekoprojekt);
 — rozwój koniecznych usług dla konsumentów w  danym obszarze (kon-

serwacje/naprawy itd.);
 — zachęcanie konsumentów do ograniczania odpadów i  wysokiej jakości 

segregacji oraz wspieranie tych działań;
 — zachęcanie do segregacji i  stosowanie systemów zbiórki minimalizują-

cych koszty recyklingu oraz ponownego wykorzystania;
 — ułatwianie grupowania działań mających na celu zapobieganie przezna-

czaniu produktów ubocznych na odpady (symbioza przemysłowa);
 — stymulowanie warunków sprzyjających szerszym i  lepszym wyborom 

konsumentów za sprawą usług dzierżawy, wynajmu lub współużytko-
wania, stanowiących alternatywę dla posiadania produktów na wła-
sność, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów konsumentów (pod 
względem kosztów, ochrony, informacji, warunków umownych, aspek-
tów dotyczących ubezpieczenia itd.).
Powołując się na raporty: Macroeconomic modelling of sustainable deve-

lopment and the links between the economy and the environment (2012), oraz 
Guide to resource efficiency in manufacturing: Experiences from improving re-
source efficiency in manufacturing companies (2012), KE twierdzi, że popra-
wa zasobooszczędności w  całym łańcuchu wartości może zmniejszyć zapo-
trzebowanie na nakłady materiałowe o  17–24 proc. do roku 2030, a  lepsze 
wykorzystanie zasobów może przynieść europejskiemu przemysłowi łączne 
oszczędności wynoszące 630 mld EUR rocznie.

W ramach nowego pakietu dotyczącego gospodarki o  obiegu zamknię-
tym, w  grudniu 2015  r. KE przedstawiła plan działania na rzecz gospodarki 
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o obiegu zamkniętym, a  także pakiet czterech wniosków legislacyjnych zmie-
niających następujące akty prawne:
 — Dyrektywa ramowa w  sprawie odpadów (2008/98/EC);
 — Dyrektywa w  sprawie składowania odpadów (1999/31/EC);
 — Dyrektywa w  sprawie odpadów opakowaniowych (94/62/EC);
 — Dyrektywy w  sprawie: pojazdów wycofanych z  eksploatacji (2000/53/

EC), baterii i  akumulatorów oraz zużytych baterii i  akumulatorów 
(2006/66/EC) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego 
(2012/19/EU WEEE).
Poprawki te weszły w  życie w  połowie 2018 roku, a  ich zasadnicze ele-

menty zawierają:
 — cel UE w zakresie recyklingu: 65 proc. odpadów komunalnych do 2035 

roku oraz 70 proc. odpadów opakowaniowych do 2030 roku;
 — cele recyklingu dla określonych materiałów opakowaniowych:
 • papier i  tektura: 85%;
 • metale żelazne: 80%;
 • aluminium: 60%;
 • szkło: 75%;
 • plastik: 55%;
 • drewno: 30%;

 — cel w  zakresie składowania odpadów komunalnych – ograniczenie sto-
sowania tej formy unieszkodliwiania do maksymalnie 10 proc. ilości 
wyprodukowanych odpadów do 2035 roku;

 — rozszerzenie obowiązkowej segregacji odpadów o  kolejne frakcje: od-
pady niebezpieczne z  gospodarstw domowych (najpóźniej od 2022 r.), 
bioodpady (najpóźniej od 2023 r.), tekstylia (najpóźniej od 2025 r.);

 — ustanowienie minimalnych wymogów dotyczących systemów rozszerzo-
nej odpowiedzialności producenta;

 — zobowiązanie państw członkowskich do podjęcia szczególnych wysiłków 
w celu zwalczania marnotrawstwa żywności oraz odpadów morskich ja-
ko wkładu w  osiągnięcie zobowiązań UE w  ramach Celów Zrównowa-
żonego Rozwoju 2030 ONZ.
W planie działania dla GOZ KE wskazuje na kluczowe obszary rynków, 

których modernizacja ma w przyszłości doprowadzić do osiągnięcia parame-
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trów GOZ8: produkcja (z rozbiciem na etapy technologicznego i  rynkowego 
cyklu życia produktu takie jak: projektowanie, procesy produkcyjne, użytko-
wanie, utylizacja), konsumpcja, gospodarka odpadami z  naciskiem na profi-
laktykę w kierunku tzw. zero waste, odzysk i  recykling.

GOZ zaczyna się już na etapie projektowania produktu. Dzięki lepsze-
mu projektowaniu produkty mogą być trwalsze lub łatwiejsze do naprawy, 
modernizacji czy regeneracji9. KE zauważa też jednak, że interesy producen-
tów, użytkowników i  podmiotów zajmujących się recyklingiem są póki co 
rozbieżne, co wynika m. in. z  utartych schematów produkcji i  obrotu towa-
rowego na rynkach.

KE wiąże także fundamenty GOZ z  efektywnością energetyczną po-
przez odwołanie do Dyrektywy Ekoprojektu (2009/125/WE) dla produktów 
związanych z  energią. Komisja przewiduje jej rozszerzenie o  zasady przewi-
dziane dla GOZ.

Obecnie wciąż młoda koncepcja GOZ, dla której nakreślono dotąd ra-
czej ogólne kierunki, podlega dynamicznemu rozwojowi m.in. poprzez pro-
ces, który moglibyśmy nazwać „rozpoznaniem bojem”. I  tak, mając na uwa-
dze procesy produkcyjne, KE zamierza wyławiać, wspierać i  rozwijać tzw. 
dobre praktyki, które pojawią się w Europie w zakresie GOZ, a które w przy-
szłości tworzyć będą zrąb dla bardziej precyzyjnych zapisów regulujących tę 
dziedzinę.

Gdy mówimy o  rozwoju GOZ oraz dobrych praktykach w  jej obrębie, 
nie sposób oczywiście nie wspomnieć o  innowacjach, które KE postrzega 
jako oś napędową pożądanych zmian dla zapanowania tego nowego para-
dygmatu. Jako przykład innowacyjnych procesów przemysłowych, które war-
to wspierać, KE wskazuje metodę polegającą na tym, że odpady lub produkty 
uboczne z  jednego sektora przemysłu stają się surowcem dla innego. W  tej 
sferze mieści się także ponowne wykorzystywanie zanieczyszczeń gazowych 
(np. sekwestracja CO2 prowadząca m. in. do wytwarzania tworzyw sztucz-

 8 Por. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i  Komitetu Regionów. Zamknięcie obiegu – plan działania 
UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, COM(2015) 614 final, Bruksela 2015.

 9 Por. tamże.
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nych z  użyciem dwutlenku węgla lub wykorzystania go do gazowania wody 
mineralnej).

Zdaniem KE wyrażonym we wspomnianym planie działania dla GOZ, 
wybory konsumentów zależą od informacji, do których mają oni dostęp, 
„asortymentu i  cen oferowanych produktów oraz istniejących ram regulacyj-
nych”. Dlatego też wskazuje ona na odpowiednie etykietowanie produktów 
w  celu podkreślania i  promowania ewentualnych proekologicznych ich wła-
ściwości, jako istotny czynnik warunkujący dobry dostęp konsumentów do 
rzetelnej informacji o  towarach, a  przez to lepsze uświadamianie im wpły-
wu wyborów zakupowych na stan środowiska. Komisja szacuje na przykład, 
że Dyrektywa w  sprawie Ekoprojektu w  połączeniu z  przepisami w  zakresie 
etykietowania energetycznego pozwoli na zaoszczędzenie 175 Mtoe energii 
pierwotnej do 2020 r.10

Dnia 4 marca 2019 r. KE przedstawiła raport na temat wdrażania planu 
działania dla GOZ. Komisja stwierdza w  nim, m. in. że wszystkie 54 działa-
nia określone w  załączniku do dokumentu zostały na dzień prezentacji ra-
portu zrealizowane lub są w  trakcie realizacji11.

W celu monitorowania postępów w  rozwijaniu GOZ w  Europie, KE 
przedstawiła Unijne ramy monitorowania gospodarki o  obiegu zamkniętym 
uwzględniające 10 kluczowych wskaźników obejmujących każdy etap cyklu 
życia produktów oraz aspekty konkurencyjności. Wskaźniki te bazują na ka-
talogu danych gromadzonych przez Urząd Statystyczny UE i  wyodrębnio-
nych na specjalnej stronie internetowej Eurostatu poświęconej GOZ. Urząd 
prezentuje tam następujące obszary i odpowiadające im wskaźniki:
 — produkcja i  konsumpcja:
 • samowystarczalność surowców do produkcji w  UE,
 • „zielone” zamówienia publiczne (jako wskaźnik aspektów finanso-

wych),
 • wytwarzanie odpadów (jako wskaźnik aspektów konsumpcyjnych),

 10 Por. tamże.
 11 Por. Report from The Commission to the European Parliament, the Council, the Europe-

an Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implemen-
tation of the Circular Economy Action Plan, COM(2019) 190 final, Bruksela 2019.
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 • odpady żywności,
 — gospodarka odpadami:
 • wskaźniki recyklingu (udział odpadów poddanych recyklingowi),
 • poszczególne frakcje odpadów (odpady opakowaniowe, bioodpady, 

e-odpady itp.),
 — surówce wtórne:
 • udział surowców wtórnych w popycie na surowce,
 • handel surowcami podlegającymi recyklingowi między państwami 

członkowskimi UE a  resztą świata,
 — konkurencyjność i  innowacje:
 • prywatne inwestycje, miejsca pracy i  wartość dodana brutto,
 • patenty dotyczące recyklingu i  surowców wtórnych jako wskaźnik 

innowacji.

Wykres 1. Produkcja odpadów komunalnych w UE i Polsce w okresie 2013–2017 (kg per 
capita)

Źródło: Eurostat.



Wykres 2. Wskaźnik recyklingu odpadów komunalnych – porównanie UE i Polski w okresie 
2013–2017 (proc.)

Źródło: Eurostat.

Wykres 3. Wskaźnik ponownego wykorzystania materiałów – porównanie UE i Polski w okre-
sie 2013–2016 (proc.)

Źródło: Eurostat.
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Powyższe wykresy przedstawiają porównanie wybranych trzech wskaź-
ników z  powyższego katalogu Eurostatu, dla Polski i  całej Unii, w  okresie lat 
2013–2017. Pierwszy z  diagramów odzwierciedla sukcesywny wzrost wielko-
ści produkcji odpadów komunalnych, a więc miejskich, na głowę, w analizo-
wanym okresie. Wynika z  niego, że polski wolumen jest o  ok. jedną trzecią 
niższy niż średnia unijna (której przewodzą Dania, Niemcy i Cypr). Wielkość 
tego parametru można w  pewnym stopniu powiązać z  liczbą ludności oraz 
dynamiką wzrostu gospodarczego i  tym należałoby tłumaczyć spadek po-
ziomu produkcji odpadów w  2014 roku. Z  początkiem 2012  r. weszła w  ży-
cie nowa Ustawa z  dnia 1 lipca 2011  r. o  utrzymaniu czystości i  porządku 
w gminach (tzw. ustawa śmieciowa) (jako m. in. konsekwencja wspomnianej 
wcześniej Dyrektywy ramowej ws. odpadów), zgodnie z którą samorządy sta-
ły się odpowiedzialne za zbiórkę i  zagospodarowanie śmieci. Nowe przepisy 
zaczęły obowiązywać od połowy 2013 r., gdyż gminy dostały 18-miesięczny 
okres przejściowy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi. Przez ten czas, jak też i  kolejny okres po realnej zmianie sys-
temu, w  kraju zapanowała niepewność co do właściwej interpretacji nowych 
przepisów skutkująca nierzadkimi działaniami na zasadzie „rozpoznania bo-
jem”, co też mogło przełożyć się na jakość danych statystycznych.

Drugi z  wykresów prezentuje dynamikę wskaźnika recyklingu odpa-
dów komunalnych w  UE i  Polsce, w  analizowanym czasie. Widać na nim, 
jak szybko Polska odrabia stratę do bardziej rozwiniętych gospodarczo kra-
jów, z  poziomu 15 proc. w  2013 roku do prawie 34 proc. w  roku 2017, co 
jest konsekwencją zmian w  systemie gospodarowania odpadami wymuszo-
nych unijnymi przepisami. Średnią unijną w  2017  r. dzieli jeszcze niespełna 
20 proc. od nałożonego pakietem GOZ celu recyklingu odpadów komunal-
nych w 2035 r., tj. 65 proc. 

Wskaźnik ponownego wykorzystania materiałów mierzy udział mate-
riału odzyskiwanego w  cyklu życia produktu i  zwracanego do gospodarki 
– który przekłada się na oszczędność surowców pierwotnych – w  ogólnym 
wolumenie wykorzystaniu materiałów. Współczynnik ten można także zde-
finiować jako stosunek wykorzystania materiałów w  sposób recyrkularny do 
ogólnego zużycia materiałów w  produkcji. Wyższa wartość parametru ozna-
cza, że więcej surowców wtórnych zastępuje surowce pierwotne, zmniejszając 
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w  ten sposób wpływ ich wydobycia na środowisko. Wykres 3 pokazuje dwie 
rzeczy: po pierwsze średni poziom ponownego wykorzystania materiałów 
w  UE jest jak dotąd bardzo nieduży, nie przekraczając 13 proc., przy czym 
jego wartości dla Polski są podobne jak dla średniej unijnej, po drugie zaś, 
„niemowlęca” faza GOZ warunkuje jej wciąż spontaniczne raczej, niż kom-
pleksowo zaplanowane przejawy, co m. in. może znajdować odbicie w  cha-
otycznych fluktuacjach wskaźnika w  sekwencji kolejnych lat.

Koncepcja Smart Cities

Idea GOZ jest współbieżna z  nieco od niej starszą, acz ciągle młodą 
koncepcją inteligentnych miast (ang. smart cities). Pojęcie Smart City nawią-
zuje do idei inteligentnego wzrostu (Smart Growth), wpisującego się z  kolei 
w  nurt rozwoju zrównoważonego, które wykrystalizowało się w  teorii pla-
nowania urbanistycznego pod koniec lat 90. Koncepcja Smart City oznacza, 
w  najogólniejszym ujęciu, zarządzanie funkcjami miejskimi przy użyciu no-
woczesnych metod informatycznych w  celu kompleksowej poprawy jakości 
życia mieszkańców.

Inteligentne miasto powinno być zbudowane na trzech filarach12:
 1. Uczynienie z  jakości życia centralnego punktu odniesienia, po to aby 

dostarczać usługi dostosowane do potrzeb mieszkańców.
 2. Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez zharmonizowane zarzą-

dzane usługami publicznymi, w  celu zwiększania produktywności oraz 
generowania oszczędności energii.

 3. Wspieranie rozwoju gospodarczego, który spowoduje, że miasto staje 
się dźwignią rozwoju nowych usług oraz kreacji innowacyjnych rozwią-
zań w biznesie i poza nim.
Także P. Buddle (2014) wyróżnia następujące komponenty inteligentne-

go miasta: inteligentna energia (smart energy), w tym energetyka odnawialna, 
sieci telekomunikacyjne najnowszej generacji, inteligentne zarządzanie (smart 

 12 Por. P. Buddle, Smart Cities of Tomorrow, [w:] Cities for Smart Environmental and 
Energy Futures. Impacts on Architecture and Technology, red. S. Th. Rassia, P. M. Par-
dalos, Berlin 2014, s.  11.
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government), inteligentne budynki (smart buildings/homes), inteligentny trans-
port (smart transport).

„Inteligentne miasto” to także miejsce, gdzie powinien powstawać pro-
dukt ekologiczny, który oprócz oczywistych walorów, takich jak polepszenie 
komfortu życia mieszkańców, ma nieść wartość marketingowo-wizerunkową 
wnoszoną do pozycji konkurencyjnej miasta na rynkach ponadlokalnych, m. 
in. poprzez uatrakcyjnianie oferty dla inwestorów zewnętrznych13.

Środowiskowa płaszczyzna funkcjonowania miasta, z  punktu widzenia 
rozwiązań „inteligentnych” powinna zawierać: efektywność energetyczną (w 
tym efektywne energetycznie budownictwo), odnawialne źródła energii, zie-
leń miejską, gospodarkę wodno-ściekową, gospodarowanie odpadami, przyja-
zny środowisku transport. Jako istotny aspekt środowiskowego komponentu 
nowoczesnego miasta wskazuje się także zarządzanie otwartą przestrzenią 
poprzez manipulację urządzoną zielenią (green infrastructure) oraz śródmiej-
skimi ciekami i  zbiornikami wodnymi (blue infrastructure), jako składnikami 
wpływającymi na środowiskowe zrównoważenie terenów zurbanizowanych14.

Miasto, które chce stosować się do zasad GOZ musi aplikować je 
w  możliwie najszerszym spektrum swoich działań. Będzie to szczególnie 
dotyczyć gospodarki komunalnej, w  tym gospodarowania odpadami i  mo-
bilności miejskiej, a  także efektywności energetycznej i  ochrony środowiska. 
Obecnie spora część aktywności władz lokalnych, obok racjonalnej gospo-
darki odpadami zgodnej z zasadami rozwoju zrównoważonego, a  także coraz 
częściej – gospodarki o obiegu zamkniętym, ukierunkowana jest na redukcję 
zużycia energii i  minimalizację szkodliwego oddziaływania na środowisko 
związanego z  jej wykorzystaniem. Preferuje się także oddziaływanie na zmia-
nę zachowań użytkowników końcowych energii z  sektora mieszkaniowego, 
usługowego oraz przemysłowego15. Efektywność energetyczna jest przez wielu 
specjalistów postrzegana jako komponent GOZ.

 13 Por. D. Zawada, Produkt ekologiczny miasta, Ekonomia i  Środowisko 2014, nr 1(48), 
s.  178.

 14 Por. F.M. de Oliveira, Eco-Cities. The Role of Networks of Green and Blue Space, [w:] 
Cities for Smart…, s. 163–176.

 15 Por. Z. Genchev, P. Manchev, K. Nakova, D. Duko, Przewodnik dla miejskich i gminnych 
decydentów oraz Ekspertów, Planowanie energetyczne w  miastach i  gminach, Wspólna 
Metodologia, Sofia 2010, s.  10.
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Przykłady obszarów GOZ

Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych 
w gospodarce o obiegu zamkniętym

Masa generowanych co roku w Europie odpadów z tworzyw sztucznych 
wyniosła w  2016 roku 27,1 mln ton16. Do celów recyklingu zgromadzono 
niewiele ponad 31proc. tego typu odpadów. „Od lat  60-tych XX w. światowa 
produkcja tworzyw sztucznych wzrosła dwudziestokrotnie, osiągając 322 mln 
ton w  2015  r. Przewiduje się, że w  ciągu kolejnych dwudziestu lat liczba ta 
jeszcze się podwoi”17. Przyjęta w styczniu 2018  r. pierwsza w historii ogólno-
europejska strategia w  dziedzinie tworzyw sztucznych jest kolejnym krokiem 
na drodze do GOZ, KE zobowiązała się do sporządzenia tego dokumentu 
we wspomnianym wcześniej unijnym planie działania na rzecz GOZ. Zgod-
nie z  nowymi założeniami, do roku 2030 wszystkie opakowania z  tworzyw 
sztucznych na rynku UE mają nadawać się do recyklingu, zmniejszyć ma się 
zużycie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, a ponadto zostaną wpro-
wadzone ograniczenia dotyczące celowego stosowania mikrodrobin plastiku.

Zgodnie z nową strategią Unia Europejska18:
 — spowoduje, że recykling będzie opłacalnym rozwiązaniem dla przedsię-

biorstw;
 — ograniczy ilość odpadów z  tworzyw sztucznych;
 — powstrzyma zaśmiecanie mórz;
 — zachęci do inwestowania i wprowadzania innowacji;

 16 Plastics Europe, Plastics – the Facts 2018. https://www.plasticseurope.org/pl (dostęp: 
27.04.2019).

 17 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-
nomiczno-Społecznego i  Komitetu Regionów, Europejska strategia na rzecz tworzyw 
sztucznych w  gospodarce o  obiegu zamkniętym, COM(2018) 28 final, Sztrasburg 2018, 
s.  3.

 18 Por. Komisja Europejska – Komunikat prasowy, Odpady z tworzyw sztucznych: europej-
ska strategia na rzecz ochrony naszej planety, obrony naszych obywateli i  wzmocnienia 
pozycji naszego przemysłu, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_pl.htm (dostęp: 
27.04.2019).
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 — pobudzi zmiany na całym świecie.
Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w  gospodarce o  obiegu 

zamkniętym przewiduje szereg kompleksowych działań na rzecz zmniejszenia 
obciążenia środowiskowego plastikami, takich m.in., jak: 
 — projektowanie produktów z myślą o recyklingu (przewiduje się oszczęd-

ność na poziomie 77–120 euro na tonę);
 — stymulowanie popytu na tworzywa sztuczne pochodzące z  recyklingu;
 — lepsze i bardziej zharmonizowane selektywne zbieranie i  sortowanie;
 — zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska odpadami z tworzyw sztucznych;
 — stworzenie przejrzystych ram prawnych w  zakresie tworzyw sztucznych 

o biodegradowalnych właściwościach;
 — sprostanie wyzwaniu narastającego problemu mikrodrobin plastiku;
 — wspieranie innowacji i  inwestycji w  zakresie rozwiązań opierających się 

na obiegu zamkniętym (szacuje się, że samo osiągnięcie ambitnych ce-
lów dotyczących recyklingu tworzyw sztucznych będzie wymagało do-
datkowych 8,4 do 16,6 mld euro inwestycji w  recykling).
W ramach szerszego oddziaływania w  skali globalnej, KE zapowiada 

także wspieranie aktywność na arenie międzynarodowej, propagowanie na 
całym świecie dobrych praktyk oraz wykorzystywanie własnych instrumen-
tów finansowania zewnętrznego dla skuteczniejszego wspierania zapobieganiu 
powstawaniu odpadów i  inteligentnego gospodarowania nimi na całym świe-
cie. Przewidziane jest wykorzystywanie dialogu politycznego na temat śro-
dowiska i  przemysłu oraz dialog na mocy umów o  wolnym handlu, a  także 
aktywna współpraca w  ramach regionalnych konwencji morskich.

Efektywność energetyczna

Nadrzędny w  europejskiej polityce społeczno-gospodarczej, w  tym po-
lityce spójności, zapis odnoszący się do efektywności energetycznej zamiesz-
czony został w  głównym dokumencie strategicznym UE pn. Europa 2020. 
Strategia na rzecz inteligentnego i  zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włą-
czeniu społecznemu. (COM(2010)2020final). Zaleca się w  nim, obok zwięk-
szenia udziału odnawialnych źródeł energii w  całkowitym zużyciu energii 
Wspólnoty do 20 proc., zwiększenie do 2020 roku efektywności wykorzysta-
nia energii o 20 proc. – w  stosunku do poziomu z  1990 roku.
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W listopadzie 2016  r. KE przedstawiła pakiet wniosków ustawodaw-
czych pn. Czysta energia dla wszystkich Europejczyków (COM(2016)0860) 
„[…] mający na celu dostosowanie prawodawstwa UE w  zakresie energii do 
nowych celów klimatycznych i  energetycznych na 2030  r. oraz przyczynienie 
się do realizacji celów unii energetycznej z  2015  r. (COM(2015)0080). Zasa-
da »efektywność energetyczna przede wszystkim» jest jednym z  kluczowych 
elementów unii energetycznej dla zapewnienia w  UE dostaw bezpiecznej, 
zrównoważonej i  konkurencyjnej energii po przystępnych cenach. Komisja 
zaproponowała, aby zmieniona dyrektywa ustanowiła ambitny cel zakładający 
zwiększenie efektywności energetycznej o 30 proc. do 2030 r.”19

Kluczowymi obszarami, w  których w  UE realizowane są działania 
w  zakresie efektywności energetycznej są: kogeneracja, czyli zintegrowane 
wykorzystywanie różnych źródeł energii, certyfikacja energetyczna budyn-
ków, której ramy nadała m. in. Dyrektywa 2010/31/UE w  sprawie charakte-
rystyki energetycznej budynków, efektywność energetyczna produktów osią-
gana poprzez etykietowanie oraz informowanie o  wielkości zużycia energii 
oraz innych zasobów przez produkt, a  także poprzez spełnianie wymogów 
dotyczących ekoprojektu dla produktów zużywających energię, regulowa-
nych Dyrektywą 2009/125/WE (Ekoprojekt). Celem tej ostatniej regulacji jest 
zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne w  całym cyklu 
życia produktu. Dyrektywa ta określa m. in. katalog produktów, które muszą 
spełniać wymogi dotyczące ekoprojektu, takich jak np. produkty oświetlenio-
we, sprzęt komputerowy RTV oraz AGD, urządzenia do ogrzewania i  chło-
dzenia itp.

Dyrektywa w  sprawie ekoprojektu określa ponadto dwa rodzaje wymo-
gów – szczególne i  ogólne. Te pierwsze stanowią wymogi ilościowe, które 
przewidują konkretne wartości graniczne, np. maksymalne zużycie energii 
czy minimalne ilości materiałów pochodzących z  recyklingu, wykorzystywa-
nych w produkcji.

Wymogi ogólne nie określają wartości granicznych, ale przewidują na 
przykład, że:

 19 Gouardères F., Efektywność Energetyczna, http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/
sheet/69/efektywnosc-energetyczna (dostęp: 3.5.2019).
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 — produkt musi być „efektywny energetycznie” lub „nadający się do recy-
klingu”;

 — należy podać informacje, w  jaki sposób stosować i  konserwować pro-
dukt tak, aby zminimalizować jego wpływ na środowisko;

 — należy przeprowadzić analizę cyklu życia produktu, aby określić warian-
ty projektu oraz rozwiązania umożliwiające ulepszenie produktu.
Wprowadzenie kolejnych wymogów minimalnych może pociągnąć za 

sobą zakaz sprzedaży w  krajach UE produktów z  nimi niezgodnych. Przy-
kładem niech będą tradycyjne żarówki, które od 2009  r. zaczęto stopniowo 
wycofywać z  rynku.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Dynamiczne innowacje w  branży sprzętu elektronicznego oraz IT pro-
wadzą do szybkiego starzenia się, a  co za tym idzie dezaktualizacji kolej-
nych generacji sprzętów – smartfonów (wcześniej telefonów komórkowych), 
komputerów, telewizorów itp. Cykle wymiany entych modeli urządzeń stają 
się coraz krótsze, a  posiadanie więcej niż jednego urządzenia – powszech-
ne. Proces ten generuje coraz znaczniejsze ilości tzw. e-odpadów, szczególnie 
w  miastach. Według raportu Global E-waste Monitor, w  2016 roku na świe-
cie wytworzono 44,7 mln ton e-odpadów – odpowiednik 4500 wież Eiffla 
– w  tym około 435 000 ton telefonów komórkowych20. W  tym samym roku 
wskaźnik recyklingu tego rodzaju odpadów wyniósł w  UE znośne, ale wciąż 
nie wystarczające, 41,2 proc. (w Polsce 38,9 proc.)21.

Dyrektywa z  2012  r. w  sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i  elek-
tronicznego (WEEE22) kataloguje m. in. rodzaje sprzętu, które jej podlegają, 
a  więc np.: wielko- i  małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 
(AGD), sprzęt informatyczny i  telekomunikacyjny, sprzęt oświetleniowy, pa-
nele fotowoltaiczne, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki oraz sprzęt 
rekreacyjny itp. Ponadto „[…] państwa członkowskie wspierają współpra-

 20 Por. World Economic Forum, White paper. Circular Economy in Cities Evolving the 
model for a  sustainable urban future, 2018, s.  14.

 21 Eurostat.
 22 Ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment.
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cę między producentami a  podmiotami zajmującymi się recyklingiem oraz 
środki na rzecz promowania projektowania i produkcji EEE, w  szczególności 
w  celu ułatwienia ponownego użycia, demontażu oraz odzysku WEEE, jego 
części składowych i materiałów”23.

Dyrektywa w załączniku V określa także minimalne cele w zakresie od-
zysku, odrębnie dla różnych kategorii sprzętu, w  perspektywie czasowej do 
2018 roku i w  przedziale od 55 proc. do 85 proc. poziomu odzysku, w  za-
leżności od grupy zaszeregowania. Dyrektywa WEEE została zaktualizowana 
w  ramach omówionego wcześniej pakietu legislacyjnego powiązanego z  pla-
nem na rzecz GOZ z 2015 r.

Marnotrawstwo żywności:

Według Organizacji ds. Rolnictwa i  Żywności ONZ (FAO) mniej wię-
cej jedna trzecia żywności produkowanej na świecie do spożycia przez ludzi, 
każdego roku – około 1,3 miliarda ton – zostaje utracona lub zmarnowana. 
88 milionów ton żywności marnuje się corocznie w  UE co daje średnio 173 
kg na osobę, a 170 mln CO2 jest wtedy emitowanych w wyniku wytwarzania 
i  utylizacji odpadów żywnościowych. Procesy te zużywają także 261 mln ton 
zasobów naturalnych24.

Zdaniem FAO żywność na świecie marnuje się na wiele sposobów:
 — świeże produkty, które odbiegają od tego, co uważa się za optymalne 

pod względem kształtu, rozmiaru i koloru, nierzadko są usuwane z  łań-
cucha dostaw już podczas operacji sortowania;

 — produkty spożywcze, które zbliżają się lub nieznacznie przekraczają datę 
„najlepiej spożyć przed” są często odrzucane przez sprzedawców i kon-
sumentów;

 — duże ilości pełnowartościowej żywności bywają często nieużywane bądź 
zostają niewykorzystane i wyrzucane z gospodarstw domowych oraz lo-
kali gastronomicznych.

 23 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2012/19/UE z  dnia 4 lipca 2012  r. 
w  sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego (WEEE).

 24 Por. Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, Tackling food wasteThe EU’s contribution 
to a  global issue, 2019, s.  1.
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W ramach przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, KE planuje do 
2024  r. wyznaczyć limity recyklingu kolejnych frakcji odpadów, w  tym bio-
odpadów komunalnych, w których zawierają się odpady żywnościowe. W pa-
kiecie legislacyjnym dotyczącym GOZ z  2015  r. KE zażądała żeby państwa 
członkowskie, najpóźniej od dnia 31 grudnia 2023 r. selektywnie zbierały, se-
gregowały i poddawały recyklingowi u źródła bioodpady. Kraje członkowskie 
mają także obowiązek podejmować środki mające na celu:
 — zachęcanie do recyklingu, w  tym kompostowania i  fermentacji biood-

padów, w  sposób zapewniający wysoki poziom ochrony środowiska 
i którego materiał wyjściowy spełnia rygorystyczne normy jakości;

 — zachęcanie do kompostowania domowego;
 — wspieranie stosowania materiałów powstałych z  bioodpadów.

KE wystąpiła także do europejskich organizacji normalizacyjnych 
o  opracowanie europejskich norm jakości bioodpadów wprowadzanych do 
procesów recyklingu organicznego, a  także kompostu i  materiału pofermen-
tacyjnego, na podstawie najlepszych dostępnych praktyk.

Ponowne użycie wody

Recykling wody stosuje się na świecie głównie tam, gdzie występują 
jej znaczne niedobory, jednakże w  dobie zmiany klimatu Komisja Europej-
ska promuje oraz wspiera ten element GOZ, zachęcając m. in. do szersze-
go wykorzystania odpowiednio oczyszczonych ścieków oraz wód opadowych 
i  roztopowych. Warto przy tym zauważyć, że nasz kraj należy do państw, 
których zasoby wodne nie są przesadnie duże. Istnieją różne możliwości wy-
korzystania ścieku oczyszczonego – w  niektórych krajach jest on stosowany 
do nawadniania upraw rolniczych, pól uprawnych, pól golfowych, a  także do 
utrzymywania parków zielonych.

KE w  maju 2018  r. zaproponowała nowe zasady stymulowania i  uła-
twiania ponownego wykorzystania wody w  UE do nawadniania rolniczego. 
Jednym z kluczowych dokumentów w  tym zakresie jest projekt rozporządze-
nia w  sprawie minimalnych wymagań dotyczących ponownego wykorzysta-
nia wody. Jego celem jest zagwarantowanie, że odzyskana woda będzie bez-
pieczna do stosowania, zapewniając w  ten sposób wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzi i  zwierząt oraz środowiska, eliminując zarazem niedobór wo-
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dy i  wynikającą z  niego presję na zasoby wodne, w  skoordynowany sposób 
w  całej Unii, przyczyniając się tym samym do skutecznego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego. Dokument ten określa minimalne wymagania m. in. 
w zakresie poziomu bakterii E. Coli, BZT5 (pięciodniowe biochemiczne zapo-
trzebowanie na tlen), zawiesiny cząstek stałych, mętności25.

„Autorzy opracowania pt. ››Zaopatrzenie w  wodę użytkowników 
w  aspekcie wtórnego wykorzystania wód zużytych‹‹26 za przykład podają 
cukrownie Nakło i  Włostów, które dzięki zastosowaniu biologicznie oczysz-
czonych ścieków m.in. do mycia buraków czy chłodzenia gazu saturacyjnego 
ograniczyły o 50 proc. zużycie świeżej wody. Przytoczono także przykład jed-
nostek wojskowych w  Lęborku, Poznaniu, Wrocławiu, Koszalinie i  Antonin-
ku, które ścieków używają do mycia pojazdów. Z  kolei w  gminie Gołuchów, 
położonej w deficytowej w wodę zlewni Prosny, oczyszczone ścieki wykorzy-
stuje się do nawadniania systemem zalewowym uprawy wierzby energetycz-
nej i podlewania roślinności na terenie oczyszczalni27”.

* * *

Powyższe przykłady nie wyczerpują listy dostępnych komponentów 
GOZ – obok zaprezentowanych wyżej możliwości władze miast i  gmin mo-
gą sięgać po rozwiązania takie jak np.: ponowne wykorzystanie odpadów 
z  rozbiórki budynków, infrastruktury technicznej i  instalacji przemysłowych, 
odpadów medycznych, udzielanie „zielonych” zamówień publicznych, lub 
też podejmować przedsięwzięcia w  obszarach takich jak: transport publiczny 
i  mobilność miejska, odnawialne źródła energii, rozwijanie ekosystemów in-
nowacji czy tworzenie zachęt inwestycyjnych dla małych i  średnich przedsię-
biorstw wykorzystujących w  swojej działalności elementy GOZ.

 25 Por. Komisja Europejska, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council on minimum requirements for water reuse, COM(2018) 337 final, Bruksela 2018.

 26 Projekt Klimat, Zaopatrzenie w  wodę użytkowników w  aspekcie wtórnego wykorzy-
stania wód zużytych, IMGW Warszawa, 2012, http://klimat.imgw.pl/wp-content/
uploads/2013/01/7_14.pdf (dostęp: 07.5.2019).

 27 E. Szekalska, Europa będzie zachęcać do wtórnego wykorzystania wody, https://www.
teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Europa-bedzie-zachecac-do-wtornego-wykorzystania-
-wody-3458.html (dostęp: 7.5.2019).
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Przykłady zastosowań GOZ w miastach

 • Strategia rozwoju GOZ miasta Amsterdam
Miasto Amsterdam stało się europejskim pionierem w  dziedzinie GOZ 

gdy jako pierwsze przyjęło w 2016 roku kompleksową strategię GOZ pt. Cir-
cular Amsterdam. A  vision and action agenda for the city and metropolitan 
area czyli Cyrkularny Amsterdam, Wizja i  plan działań dla miasta oraz ob-
szaru metropolitalnego.

Strategia ta orientuje się na dwa główne obszary, w  których włodarze 
zamierzają wdrażać pryncypia GOZ: budownictwo oraz odpady organiczne. 
W  dokumencie przyjęto następujące priorytety dla obsługi łańcucha obiegu 
materiałów w  sektorze budownictwa:
 — inteligentne projektowanie;
 — demontaż i  separacja;
 — wysokiej jakości recykling oraz ponowne użycie;
 — rynek i bank zasobów.

Zarządzanie cyrkularne strumieniem odpadów organicznych przewiduje 
natomiast:
 — strategie dla odpadów organicznych;
 — centralny węzeł biorafineryjny;
 — logistykę odpadów oraz logistykę odwrotną;
 — kaskadowanie przepływów organicznych;
 — odzyskiwanie składników odżywczych.

Strategia przewiduje także m.in. budowę 70 tys. nowych domów 
w  Amsterdamie, do której wykorzystane zostaną materiały z  wyburzanych 
budynków.

Zalecenia wdrożeniowe dokumentu poprzedza diagnoza – the Circle Ci-
ty Scan, która analizuje różne obszary i  potencjały dla możliwie najbardziej 
efektywnego zastosowania rozwiązań GOZ, oraz prognozuje przewidywany 
wpływ zmian na społeczeństwo, środowisko i  gospodarkę. Strategia stanowi 
zarazem mapę drogową dojścia Amsterdamu do założonych celów w ramach 
tego nowatorskiego paradygmatu ekonomicznego.
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 • Wykorzystanie materiałów z  opuszczonych budynków – Lolland i  Ko-
penhaga, Dania28

Na obszarach wiejskich duńskiej wyspy Lolland spada liczba ludno-
ści, która pozostawia po sobie niezamieszkane budynki. Są one obecnie po-
strzegane jako zasoby, a  nie odpady. Poszukujące innowacji przedsiębiorstwo 
o  nazwie Lendager Group zajmuje się identyfikacją i  nanoszeniem na mapę 
takich budowli, a  także oceną możliwości ponownego wykorzystania pocho-
dzących z  nich materiałów rozbiórkowych. Efekty tej pracy wykorzystywane 
są następnie m. in. w  Kopenhadze, gdzie popyt na mieszkania jest wysoki. 
Dzięki wykorzystaniu materiałów pochodzących z  recyklingu w  nowych bu-
dynkach można przyczynić się do zmniejszenia śladu ekologicznego pocho-
dzącego z  emisji CO2 nawet o  70 proc. w  porównaniu z  tradycyjnymi meto-
dami budowlanymi.

 • Ratusz miejski jako magazyn surowców – Brummen, Holandia29

Włodarze miasta Brummen w  Holandii zaplanowali rozbudowę swojej 
siedziby biorąc pod uwagę wątpliwości, czy po upływie 20 lat nadal będą 
potrzebować miejskiego ratusza w związku z krajową politykę zmierzająca do 
łączenia holenderskich gmin w  większe jednostki administracyjne. Przedsię-
biorstwo Rau Architects z  Amsterdamu zaproponowało w  tej sytuacji pro-
jekt rozbudowy ratusza w  taki sposób, żeby dobudowaną konstrukcję można 
było łatwo zdemontować. Została ona w  przeważającej większości wykonana 
z prefabrykowanych elementów drewnianych, które można łatwo zdekonstru-
ować i  ponownie wykorzystać. Budynek stał się w  ten sposób nie tylko ra-
tuszem, ale zarazem magazynem surowców.

 • Turyn (Włochy) wprowadza koncepcję obiegu zamkniętego w cateringu 
dla szkół
„W 2013  r. miasto Turyn wprowadziło szereg rozwiązań w  ramach 

swojej umowy o  usługi cateringu dla szkół w  celu zwiększenia zrównoważo-
ności. Obejmowały one m.in. wymóg stosowania energooszczędnych urzą-

 28 World Economic Forum, White Paper…, 2018, s.  13.
 29 Tamże, s.  13.
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dzeń oraz transportu o  niewielkim wpływie na środowisko, a  także znaczne 
ograniczenie ilości opakowań i odpadów, na przykład przez zastąpienie wody 
butelkowanej wodą z  kranu i  wybór opakowań wielorazowego użytku i  do 
wielokrotnego napełniania, jeśli nie można było zrezygnować z  opakowań. 
Oprócz tego zobowiązano wykonawców do zastąpienia naczyń plastikowych 
naczyniami wielokrotnego użytku. Samo wprowadzenie tego wymogu dopro-
wadziło do zmniejszenia ilości odpadów plastikowych o  157 ton rocznie”30.

 • Walia – wykorzystanie przerobionych elementów w  zamawianym wy-
posażeniu biura
W trakcie przeprowadzki w 2016 r. walijska agencja zdrowia publiczne-

go Public Health Wales (PHW) ogłosiła zamówienie na projekt biura i dosta-
wę mebli zaplanowane w taki sposób, żeby zachęcić potencjalnego wykonaw-
cę do ponownego wykorzystania jak największej części posiadanego sprzętu 
biurowego, mebli i  podłóg, oraz zapewnienia dostawy przerobionych pro-
duktów z  innych źródeł. „Zwycięskie konsorcjum, w  którego skład wchodzi-
ły przedsiębiorstwa społeczne, dostarczyło ponad 2 500 elementów. Tylko 6 
proc. z nich było nowych, natomiast pozostałe elementy były przerobione lub 
odnowione, a znaczna część pochodziła z ponownie wykorzystanych zapasów 
PHW. Dzięki temu podejściu ukierunkowanemu na zamknięcie obiegu w go-
spodarce 41 ton odpadów nie trafiło na składowisko — co przyniosło reduk-
cję emisji CO2 o 134 tony — oraz pozwoliło stworzyć stałe miejsca pracy dla 
kilku osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych”31.

 • Wykorzystanie betonu z  recyklingu do budowy w  Berlinie
„W 2013  r. Berlin uruchomił projekt pilotażowy w  celu zachęcenia do 

bardziej powszechnego wykorzystywania betonu z  recyklingu jako materiału 
do budowy. Ponad 5 400 m3 certyfikowanego betonu z  recyklingu (betonu 
z „obiegu zamkniętego”) wykorzystano do budowy ściany szczelinowej i bry-
ły budynku nowego laboratorium nauk o życiu na Uniwersytecie Humboldta. 

 30 Komisja Europejska, Zamówienia publiczne na rzecz gospodarki o  obiegu zamkniętym. 
Wskazówki i dobre praktyki, Luksemburg 2018, s.  10.

 31 Tamże, s.  11.
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Jako alternatywa dla betonu z  kruszywa pierwotnego beton z  recyklingu po-
zwolił zaoszczędzić 880 m2 żwiru naturalnego, zmniejszyć o  66 proc. zużycie 
energii niezbędnej do produkcji i  transportu oraz zmniejszyć o  7 proc. po-
chodzącą z nich emisję CO2”

32.

 • Zakaz używania plastiku – Wałbrzych, Kraków
Parlament Europejski zatwierdził w  marcu 2019 roku zakaz sprzedaży 

wyrobów jednorazowego użytku z  tworzyw sztucznych, takich jak talerze, 
sztućce, słomki i patyczki do uszu. Zakaz ma wejść w życie w  2021 roku.

Wałbrzych jako pierwsze miasto w Polsce i  jedno z pierwszych w Euro-
pie wprowadził w  tym samym miesiącu 2019 roku całkowity zakaz używania 
jednorazowych, plastikowych opakowań, naczyń i  sztućców w  instytucjach 
miejskich i na imprezach organizowanych przez miasto.

Niedługo potem naśladowcą Wałbrzycha został „gród Kraka”. Na po-
czątku kwietnia 2019 roku Rada Miasta Krakowa przegłosowała uchwałę, 
której celem jest rezygnacja z  jednorazowego plastiku. W  myśl jej zapisów, 
z magistratu, jednostek miejskich i  imprez organizowanych przez miasto, ma-
ją zniknąć jednorazowe sztućce i kubki, a  także plastikowe butelki.

 32 Tamże, s.  12.
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Decyzje środowiskowe 
Zagadnienia praktyczne w świetle orzecznictwa 
administracyjnego i sądowoadministracyjnego 

Pojęcie sprawy środowiskowej

Przez „sprawę środowiskową” w  szerokim znaczeniu tego pojęcia (sensu 
largo) należy rozumieć sprawę administracyjną odnoszącą się przedmiotowo do 
zagadnień z  zakresu ochrony środowiska33. Jest to zakres bardzo szeroki regu-
lowany wieloma aktami prawnymi o  charakterze normatywnym. Podstawowe 
znaczenie dla prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących spraw 
środowiskowych ma ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowi-
ska34, zwana dalej „Poś”, oraz ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko35, zwana dalej „uouioś”.

Zgodnie z  art. 1 Poś, ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz 
warunki korzystania z  jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównowa-
żonego rozwoju, a w  szczególności zasady ustalania:
 a) warunków ochrony zasobów środowiska;
 b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska;
 c) kosztów korzystania ze środowiska;

 33 Zob. J. Jamiołkowski, Rozpatrywanie spraw środowiskowych przez organy odwoławcze, 
Casus 2012, nr 63, s.  28–30.

 34 T.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 799 ze zm.
 35 Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.
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a także obowiązki organów administracji oraz odpowiedzialność i  sankcje.
Należy podkreślić, że w  obecnym stanie prawnym katalog przypadków, 

w  których znajduje zastosowanie Poś, ma charakter otwarty, na co wskazuje 
posłużenie się przez ustawodawcę w  art. 1 sformułowaniem „w szczególno-
ści”. Dlatego zasadniczego znaczenia nabiera w  tym kontekście zakres przed-
miotowy terminu „ochrona środowiska”. Pozwala on określić sytuacje, w któ-
rych powinny być uwzględniane wymagania ochrony środowiska oraz umoż-
liwia ustalenie zakresu przedmiotowego tych aktów prawnych, które mają być 
zaliczone do szeroko rozumianej ochrony środowiska. Omawiane pojęcie jest 
zdefiniowane w  art. 3 pkt. 13 Poś, zgodnie z  którym ilekroć w  ustawie jest 
mowa o  ochronie środowiska – rozumie się przez to podjęcie lub zaniecha-
nie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrod-
niczej; ochrona ta polega w  szczególności na:
 a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami śro-

dowiska zgodnie z  zasadą zrównoważonego rozwoju;
 b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom;
 c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Z kolei stosownie do art. 3 pkt 39 Poś, przez pojęcie „środowisko” – 
rozumie się ogół elementów przyrodniczych, w  tym także przekształconych 
w  wyniku działalności człowieka, a w  szczególności powierzchnię ziemi, 
kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy róż-
norodności biologicznej, a  także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi 
elementami.

Przy omawianiu przedmiotowych zagadnień istotne jest także dokładne 
określenie zakresu przepisów dotyczących ochrony środowiska, przy interpre-
tacji których powinny być wzięte pod uwagę dyrektywy zawarte w  ustawie.

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

przepisy Unii Europejskiej;
 — przepisy umów międzynarodowych, których głównym przedmiotem 

jest ochrona środowiska;
 — przepisy szczególne, o których informują normy odsyłające;



115

Decyzje środowiskowe. Zagadnienia praktyczne w świetle orzecznictwa administracyjnego…

 — przepisy szczególne określające wymagania ochrony środowiska w usta-
wach lub aktach wykonawczych do tych ustaw, których przedmiotem 
głównym nie jest ochrona środowiska;

 — normy techniczne;
 — akty prawa miejscowego odnoszące się do ochrony środowiska.

Powyższe zestawienie wskazuje, że katalog przepisów, przy interpretacji 
których powinny być brane pod uwagę wymagania wynikające z  konieczno-
ści ochrony środowiska, jest bardzo obszerny i  nie ogranicza się tylko do 
dziedzin wymienionych w art. 1 Poś.36

Zgodnie z  art. 81 ust. 1 Poś ochrona zasobów środowiska realizowana 
jest na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. Ustawodawca w  art. 
81 ust. 2, 3 i  4 Poś wskazał na konkretne akty prawne lub na zakres regula-
cji danego aktu prawnego, które są zaliczane do prawa ochrony środowiska. 
Do tej dyscypliny zaliczyć zatem należy niewątpliwie Prawo  wodne37,  ustawę 
o ochronie przyrody38, Prawo geologiczne i górnicze39, ustawę o  lasach40 i  in-
ne akty prawne wymienione w  art. 81 ust. 4. Warto podkreślić, że art. 81 
należy odczytywać łącznie z  art. 1,  2 i  3 Poś, w  zakresie definiowania pojęć 
„środowisko” i „ochrona środowiska”, ponieważ te regulacje wyznaczają ramy 
przedmiotu, jakim jest prawo ochrony środowiska41.

Postanowienia art. 81 Poś mają zatem charakter porządkujący ze wzglę-
du na ramowy charakter tej ustawy, która niektóre zagadnienia materialno-
prawne jedynie sygnalizuje. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie znajdują 
się natomiast w  oddzielnych aktach prawnych. Art. 81 Poś wskazuje, w  ja-
kich ustawach zostały unormowane zasady gospodarowania poszczególnymi 
elementami środowiska42.

 36 Zob. K. Gruszecki, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008, s.  20.
 37 Ustawa z dnia 20 lipca 2017  r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.).
 38 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 

ze zm.).
 39 Ustawa z  dnia 9 czerwca 2011  r. Prawo geologiczne i  górnicze (t.j. Dz. U. z  2019 r., 

poz. 868).
 40 Ustawa z dnia 28 września 1990  r. o  lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.).
 41 Zob. B. Rakoczy, Komentarz do art. 81, [w:] Z. Bukowski i  inni, Prawo ochrony środo-

wiska. Komentarz, LexisNexis 2013.
 42 K. Gruszecki, Prawo ochrony…, s.  239.
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Zgodnie z  wyżej uczynionymi uwagami, sprawa środowiskowa sensu 
largo, może więc dotyczyć zagadnień normowanych przepisami Poś, uouioś, 
a  także ustawami szczególnymi wymienionymi m.in. w  treści art. 81 Poś, 
jak również innymi ustawami szczególnymi, np. ustawą z  dnia 14 grudnia 
2012  r. o odpadach43.

Stosownie do art. 104 k.p.a. sprawa środowiskowa, tak jak każda inna spra-
wa administracyjna, co do zasady powinna być załatwiona przez organ admi-
nistracji publicznej poprzez wydanie decyzji. Decyzje takie ze względu na cha-
rakter rozstrzyganych spraw można określić mianem decyzji środowiskowych. 

Jednak w  praktyce pojęcie sprawy środowiskowej w  znaczeniu sensu 
stricto utożsamiane jest ze sprawą administracyjną kończącą się wydaniem 
szczególnego rodzaju decyzji z zakresu ochrony środowiska, a mianowicie 
decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

Obecnie problematyka dotycząca wydawania decyzji o  środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia uregulowana jest w  ustawie 
uouioś, która weszła w  życie z  dniem 15 listopada 2008  r. i  która zastąpiła 
dotychczasowe postanowienia Poś w  rozważanym zakresie. 

Zgodnie z  art. 1, ustawa ta określa:
 1) zasady i  tryb postępowania w  sprawach:
 a) udostępniania informacji o  środowisku i  jego ochronie;
 b) ocen oddziaływania na środowisko;
 c) transgranicznego oddziaływania na środowisko;

 2) zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska;
 3) władze publiczne właściwe w  sprawach, o  których mowa w pkt 1 lit. a;
 4) organy administracji właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1 lit. b i c.

Stosownie do art.  71 uouioś:
 1. Decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe 

uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
 2. Uzyskanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane 

dla planowanych:
 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 43 T.j. Dz. U. z  2019 r., poz. 701 ze zm.
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Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz przypadki, w  których zmiany dokonywane w  obiektach 
są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o  których wyżej mowa, określa – na 
podstawie delegacji zawartej w  art. 60 uouioś – rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko44.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 8 uouioś – ilekroć w ustawie jest mowa o oce-
nie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – rozumie się przez to 
postępowanie w  sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia, obejmujące w  szczególności:
 a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień;
 c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w  postępowaniu.

Z kolei, zgodnie z  art. 59 uouioś:
 1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko:

 1) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziały-
wać na środowisko;

 2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco od-
działywać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na 
podstawie art. 63 ust. 1.

 2. Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w  ust.  1 
wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na ob-
szar Natura 2000, jeżeli:

 1) przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 
2000, a  nie jest bezpośrednio związane z  ochroną tego obszaru lub 
nie wynika z  tej ochrony;

 2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust.  1.

 44 T.j. Dz. U. z  2016 r., poz. 71.
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Z postanowień art. 59 ust. 1 i 2 uouioś wynika zatem, że przedsięwzię-
cia, których realizacja musi być poprzedzona przeprowadzeniem oceny od-
działywania na środowisko, mogą być usystematyzowane w dwie podstawowe 
grupy – takie, w  których obowiązek ten wynika bezpośrednio z  mocy prawa 
oraz takie, w  stosunku do których obowiązek ten został nałożony w  formie 
indywidualnego aktu administracyjnego. Do pierwszej z  nich należy zakwa-
lifikować planowane przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar 
Natura 2000, a  które nie są związane bezpośrednio z  ochroną tego obsza-
ru lub niewynikające z  tej ochrony. Do drugiej grupy trzeba natomiast zali-
czyć planowane przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny został stwierdzony 
w  formie postanowienia wydanego na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy oraz 
przedsięwzięcia mogące oddziaływać na obszary Natura 2000, w stosunku do 
których obowiązek taki został nałożony przez organ upoważniony do wyda-
nia jednej z decyzji wymienionych w art. 96 ust. 2 ustawy45.

Należy podkreślić, że co do zasady postępowanie w  sprawie środowi-
skowych uwarunkowań przedsięwzięcia przeprowadza się przed wydaniem 
decyzji zezwalającej na inwestycję. Postępowanie to dotyczy planowanego do-
piero przedsięwzięcia i  sprowadza się do ustalenia, czy inwestycja w kształcie 
opisanym przez inwestora we wniosku zagraża środowisku oraz czy spełnia 
wymagania i  parametry w  zakresie ochrony środowiska. Decyzja o  środo-
wiskowych uwarunkowaniach nie stanowi aktu, który dawałby podstawę do 
rozpoczęcia robót i  realizacji inwestycji, a  tym samym nie narusza na tym 
etapie inwestycyjnym żadnych praw osób trzecich i  nie prowadzi do wyrzą-
dzenia znacznej szkody lub nieodwracalnych skutków46.

Istotą postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach jest więc rozpoznanie wszelkich zagrożeń i uciążliwości zamie-
rzonego przedsięwzięcia wobec środowiska i  dopiero na tej podstawie okre-
ślenie wpływu planowanej inwestycji na środowisko, a  następnie warunków 
likwidacji lub minimalizacji stwierdzonych zagrożeń.

 45 Zob. K. Gruszecki, Komentarz do art. 59 uouioś. Teza 2, LEX/el. 2013. 
 46 Zob. postanowienie NSA z  dnia 1 lutego 2010 r., sygn. akt II OZ 35/10, dostępne 

w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
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Samo uzyskanie pozytywnej decyzji o  środowiskowych uwarunkowa-
niach nie przesądza jeszcze o  tym, czy inwestor przystąpi do realizacji pla-
nowanego przedsięwzięcia. Skoro bowiem decyzja o  środowiskowych uwa-
runkowaniach określa szczegółowe warunki realizowania zamierzonego 
przedsięwzięcia na danym terenie, to do inwestora będzie należała decyzja, 
czy przy spełnieniu nałożonych decyzją warunków inwestycja nadal będzie 
dla niego opłacalna. Należy również pamiętać, że decyzja o  środowiskowych 
uwarunkowaniach jest jednym z etapów realizacji inwestycji i wcale nie musi 
oznaczać, że w  przypadku pozytywnej decyzji o  środowiskowych uwarunko-
waniach zainteresowany podmiot uzyska również pozostałe, wymagane od-
rębnymi przepisami pozwolenia umożliwiające mu realizację zamierzonego 
przedsięwzięcia.

Celem postępowania w  sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
jest analiza wpływu przedsięwzięcia na środowisko, jak również możliwo-
ści oraz sposobów zapobiegania i  zmniejszania negatywnego oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w  drodze postanowienia, organ 
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględ-
niając łącznie kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 uouioś, tj.:
 1) rodzaj i  charakterystykę przedsięwzięcia, z  uwzględnieniem:
 a) skali przedsięwzięcia i  wielkości zajmowanego terenu oraz ich wza-

jemnych proporcji, a  także istotnych rozwiązań charakteryzujących 
przedsięwzięcie;

 b) powiązań z  innymi przedsięwzięciami, w  szczególności kumulowa-
nia się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i  zrealizowanych, 
dla których została wydana decyzja o  środowiskowych uwarunko-
waniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realiza-
cję przedsięwzięcia, oraz w  obszarze oddziaływania przedsięwzięcia 
lub których oddziaływania mieszczą się w  obszarze oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia w  zakresie, w  jakim ich oddziaływa-
nia mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z  planowanym 
przedsięwzięciem;
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 c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, 
w  tym gleby, wody i powierzchni ziemi;

 d) emisji i występowania innych uciążliwości;
 e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważ-

nych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględ-
nieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzy-
ka związanego ze zmianą klimatu;

 f) przewidywanych ilości i  rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich 
wpływu na środowisko, w  przypadkach gdy planuje się ich powsta-
wanie;

 g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w  tym wynikającego z  emisji;
 2) usytuowanie przedsięwzięcia, z  uwzględnieniem możliwego zagrożenia 

dla środowiska, w  szczególności przy istniejącym i  planowanym użyt-
kowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawia-
nia się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego – uwzględniające:

 a) obszary wodno-błotne, inne obszary o  płytkim zaleganiu wód pod-
ziemnych, w  tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek;

 b) obszary wybrzeży i  środowisko morskie;
 c) obszary górskie lub leśne;
 d) obszary objęte ochroną, w  tym strefy ochronne ujęć wód i  obszary 

ochronne zbiorników wód śródlądowych;
 e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowa-

nie gatunków roślin, grzybów i  zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk 
przyrodniczych objętych ochroną, w  tym obszary Natura 2000, oraz 
pozostałe formy ochrony przyrody;

 f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekro-
czone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia;

 g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne;

 h) gęstość zaludnienia;
 i) obszary przylegające do jezior;
 j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
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 k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
 3) rodzaj, cechy i  skalę możliwego oddziaływania rozważanego w  odnie-

sieniu do kryteriów wymienionych w  pkt 1 i  2 oraz w  art. 62 ust. 1 
pkt 1, wynikające z:

 a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i  liczby ludności, 
na którą przedsięwzięcie może oddziaływać;

 b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na po-
szczególne elementy przyrodnicze;

 c) charakteru, wielkości, intensywności i  złożoności oddziaływania, 
z  uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej 
oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania;

 d) prawdopodobieństwa oddziaływania;
 e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania;
 f) powiązań z  innymi przedsięwzięciami, w  szczególności kumulowa-

nia się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i  zrealizowanych, 
dla których została wydana decyzja o  środowiskowych uwarunko-
waniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realiza-
cję przedsięwzięcia, oraz w  obszarze oddziaływania przedsięwzięcia 
lub których oddziaływania mieszczą się w  obszarze oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w  jakim ich oddziaływa-
nia mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z  planowanym 
przedsięwzięciem;

 g) możliwości ograniczenia oddziaływania.
Z kolei w  myśl art. 77 ust. 1 uouioś, jeżeli jest przeprowadzana oce-

na oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:
 1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z  regionalnym dyrektorem 

ochrony środowiska i, w  przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowa-
ne na obszarze morskim, z dyrektorem urzędu morskiego;

 1a) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z  ministrem właściwym do 
spraw środowiska w  zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych reali-
zacji przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na celu 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 
przyrodnicze parku narodowego – w  przypadku inwestycji liniowych 
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celu publicznego w  ich części przebiegającej przez obszar parku naro-
dowego;

 1b) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z  Generalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w  zakresie istnienia rozwiązań alternatywnych re-
alizacji przedsięwzięcia oraz przewidywanych działań mających na ce-
lu kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 
przyrodnicze rezerwatu przyrody – w przypadku inwestycji liniowych celu 
publicznego w ich części przebiegającej przez obszar rezerwatu przyrody;

 2) zasięga opinii organu, o  którym mowa w  art. 78, w  przypadku przed-
sięwzięć wymagających decyzji, o  których mowa w  art. 72 ust. 1 pkt 
1–3, 10–19 i  21–25, oraz uchwały, o której mowa w  art. 72 ust. 1b;

 3) zasięga opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowa-
nego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001  r. – Prawo ochrony 
środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako 
instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy;

 4) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z  organem właściwym 
w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach usta-
wy z  dnia 20 lipca 2017  r. – Prawo wodne, chyba że – w  przypadku 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko – organ ten wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z  treścią art. 79 ust. 1 uouioś przed wydaniem decyzji o  śro-

dowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia 
możliwość udziału społeczeństwa w  postępowaniu, w  ramach którego prze-
prowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę fakt, że postępowanie w  przedmiocie decyzji o  śro-
dowiskowych uwarunkowaniach jest mocno zróżnicowane, ustawodawca 
w  art. 75 ust. 1 uouioś określił, że w  zależności od rodzaju planowanego 
przedsięwzięcia właściwym organem w  sprawie może być regionalny dyrek-
tor ochrony środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, 
dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta.

Oczywiście, w  praktyce, w  zdecydowanej większości prowadzonych 
spraw w  przedmiocie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach 
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organem właściwym do wydania tej decyzji jest stosownie do art. 75 ust. 1 
pkt 4 uouioś – wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Uczestnikami postępowania w przedmiotowych sprawach są strony po-
stępowania, a w  sprawach wymagających udziału społeczeństwa także orga-
nizacje ekologiczne oraz społeczeństwo. Oprócz wyżej wymienionych pod-
miotów w  postępowaniach administracyjnych w  sprawach środowiskowych 
mogą brać udział na ogólnych zasadach również prokurator i Rzecznik Praw 
Obywatelskich, zgodnie z  regułami wynikającymi z  art. 182–189 K.p.a. oraz 
art. 14 ustawy z dnia 17 lipca 1987  r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich47.

Rodzaje orzeczeń w sprawach środowiskowych 

Orzeczenia wydawane w postępowaniach z zakresu ochrony środowiska 
są bardzo różnorodne i uzależnione od wielu czynników mających wpływ na 
przebieg tego postępowania, np. czy jest to postępowanie:
 — niewymagające udziału społeczeństwa;
 — prowadzone z udziałem społeczeństwa;
 — wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko itd. 

Orzeczenia te mogą mieć charakter zarówno orzeczeń merytorycznych, 
a  więc wywołujących skutki materialnoprawne, jak i  formalnoprocesowych, 
czyli wywołujących jedynie skutki proceduralne48.

Przykładowo postępowanie w  przedmiocie wydania decyzji o  środowi-
skowych uwarunkowaniach zgodnie z  art. 73 ust. 1 uouioś, rozpoczyna się 
z  chwilą złożenia wniosku przez inwestora (wyjątkiem, w  myśl ust. 2 cyt. 
artykułu, jest scalenie lub wymiana gruntu, wtedy postępowanie wszczy-
na się z  urzędu, a  raport o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
albo kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządza organ właściwy do wy-
dania decyzji.), zaś wydanie decyzji środowiskowej kończy postępowanie 
w  sprawie.

Jednak w trakcie postępowania może być wydanych szereg innych orze-
czeń, co jest w dużej mierze uzależnione od charakteru wszczętego postę powania.

 47 T.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 2179.
 48 Zob. J. Jamiołkowski, dz. cyt., s.  31–33.
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Zgodnie z  art. 63 ust. 1 uouioś, obowiązek przeprowadzenia oceny od-
działywania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzię-
cia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, 
w  drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o  środowisko-
wych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie kryteria wymienione w  tym 
przepisie.

Z kolei w  myśl ust. 2 cyt. artykułu, postanowienie wydaje się również, 
jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.

Artykuł 63 ust. 3 uouioś, stanowi zaś, iż obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się obligato-
ryjnie, jeżeli:
 1) możliwość realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, jest uza-

leżniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, o  któ-
rym mowa w  przepisach ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001  r. – Prawo 
ochrony środowiska;

 2) z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja przedsię-
wzięcia może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych za-
wartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1 art. 63 uouioś, organ okre-

śla jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowi-
sko i w  myśl art. 63 ust. 5 uouioś wydaje postanowienie o  zawieszeniu po-
stępowania w  sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach 
do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o  oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko, na które stosownie do art. 63 ust. 6 uouioś, nie 
przysługuje zażalenie.

W myśl art. 64 ust. 1 uouioś, postanowienia, o których mowa w art. 63 
ust. 1 i  2, wydaje się po zasięgnięciu opinii:
 1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
 2) organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymaga-

jących decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–3, 10–19 i 21–24, 
oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;

 3) organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podsta-
wie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, je-
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żeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o któ-
rej mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy;

 4) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o  której mowa 
w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017  r. – Prawo wodne.
Stosownie do ust. 1a cyt. wyżej artykułu, w  przypadku gdy przedsię-

wzięcie jest realizowane na obszarze morskim, organem właściwym do wy-
dania opinii, o  której mowa w  ust. 1, jest także dyrektor urzędu morskie-
go. W  przypadku gdy dla planowanego przedsięwzięcia regionalny dyrektor 
ochrony środowiska stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na oddziaływanie na ob-
szar Natura 2000, zamiast opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje on 
uzgodnienia w drodze postanowienia (art. 64 ust. 1b uouioś).

Z kolei w  przypadku gdy dla planowanego przedsięwzięcia organ wła-
ściwy do wydania oceny wodnoprawnej stwierdzi konieczność przeprowa-
dzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ze względu na 
możliwy negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia 
celów środowiskowych, o  których mowa w  art. 56, art. 57, art. 59 i  art.  61 
ustawy z  dnia 20 lipca 2017  r. – Prawo wodne, zamiast opinii, o  której 
mowa w  ust.  1 pkt 4, dokonuje on uzgodnienia w  drodze postanowienia. 
Postanowienie to można zaskarżyć w  zażaleniu, o  którym mowa w  art. 65 
ust.  2 uouioś.

Organem opiniującym, o  którym jest mowa w  art. 64 ust. 1 pkt 2, jest 
najczęściej państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

Warto podkreślić, że na postanowienie, o  którym mowa w  art. 63 ust. 
1 uouioś, przysługuje zażalenie, stosownie do art. 65 ust. 2 cyt. ustawy, na-
tomiast na postanowienia organów opiniujących, zażalenie nie przysługuje, 
ponieważ nie są one wydawane w  trybie art. 106 k.p.a. Przepis ten znajdu-
je zastosowanie tylko i  wyłącznie w  przypadku wydawania decyzji admini-
stracyjnej. W  analizowanej sytuacji opinie odnoszą się do postanowienia. 
W  związku z  tym nie można stwierdzić, aby na postanowienia opiniujące 
przysługiwało zażalenie na podstawie art. 106 § 5 k.p.a. Dlatego też opinia 
do postanowienia orzekającego o  konieczności przeprowadzenia oceny od-
działywania na środowisko będzie wypowiadana w  formie postanowienia, 
wydawanego na podstawie art. 123 § 1 k.p.a., na które nie przysługuje za-
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żalenie. Podmiot kwestionujący jego prawidłowość będzie natomiast mógł to 
uczynić w  zażaleniu, wnoszonym na podstawie art. 65 § 2 uouioś, na posta-
nowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Tylko taka konstrukcja procesowa pozwala bowiem zachować spójność pro-
cesową obowiązujących rozwiązań49.

Zaznaczenia też wymaga fakt, że na postanowienie, o  którym mowa 
w  art. 63 ust. 2 uouioś, a  więc niestwierdzające potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zażalenie nie przysłu-
guje, ponieważ żaden przepis ustawy, ani też żaden przepis szczególny nie 
stwarza takiej możliwości (art. 141 § 1 k.p.a.).

Zażalenie nie przysługuje również na postanowienia wydawane w  try-
bie cytowanego wcześniej art.  77 ust.1 uouioś. 

Należy zauważyć, że na postanowienia organów współdziałających, któ-
re choć w  tym przypadku są wydawane w  trybie art. 106 k.p.a., ponieważ 
orzeczenia te poprzedzają wydanie decyzji środowiskowej, to na mocy art. 77 
ust. 7 uouioś, została wyłączona możliwość wniesienia zażalenia. W myśl bo-
wiem przywołanego przepisu, do uzgodnień i  opinii, o  których mowa w  ust. 
1 pkt 1, 2, 3 i  4, nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i  6 kodeksu postę-
powania administracyjnego.

Stosownie do art. 69 ust. 1 uouioś:
 1. Wnioskodawca może, składając wniosek o  wydanie decyzji o  środowi-

skowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znaczą-
co oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przed-
sięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia 
wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.

 2. Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe, w przypadku gdy przedsię-
wzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko.

 3. Organ określa zakres raportu w  drodze postanowienia. W  tym przy-
padku stosuje się przepisy art. 68.

 4. Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie de-
cyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez 
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 49 Por. K. Gruszecki, Komentarz…
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 5. Na postanowienie, o którym mowa w  ust. 4, nie przysługuje zażalenie.
Z kolei w  myśl art. 70 ust. 1 uouioś postanowienie, o  którym mowa 

w art. 69 ust. 3, wydaje się po zasięgnięciu opinii:
 1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
 2) organu, o  którym mowa w  art. 78, w  przypadku przedsięwzięć wyma-

gających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–3, 10–19 i 21–
–24, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b;

 3) organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podsta-
wie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, je-
żeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o któ-
rej mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy;

 4) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o  której mowa 
w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017  r. – Prawo wodne.
Na postanowienie wydawane w  trybie art. 69 ust. 3 uouioś, określa-

jącym zakres raportu, jak i  na postanowienia organów współdziałających 
w  tym zakresie, zażalenie nie przysługuje, a  uzasadnienie takiego rozwiąza-
nia jest analogiczne jak wcześnie przedstawione w  przypadku współdziałania 
w  procesie wydawania postanowienia w  przedmiocie obowiązku przeprowa-
dzenia postępowania w  sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z  art. 80 ust. 1 uouioś, jeżeli była przeprowadzona ocena od-
działywania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję 
o  środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:
 1) wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w  art. 77 ust. 1;
 2) ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środo-

wisko;
 3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa;
 4) wyniki postępowania w  sprawie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone.
Z kolei w  myśl ust. 2 cyt. artykułu,  właściwy organ wydaje decyzję 

o  środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji 
przedsięwzięcia z  ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o  środo-
wiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii kole-
jowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji 
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na poszukiwanie i  rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie ter-
minalu, dla inwestycji związanych z  regionalnymi sieciami szerokopasmowy-
mi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z  dnia 8 lipca 2010  r. 
o  szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w  zakresie 
budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji w  zakresie budowy obiektów 
energetyki jądrowej lub inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwe-
stycji w  zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z  dnia 
24  lipca 2015  r. o  przygotowaniu i  realizacji strategicznych inwestycji w  za-
kresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej 
realizowanych na podstawie ustawy z  dnia 24 lutego 2017  r. o  inwestycjach 
w  zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z  Zatoką Gdańską, 
dla inwestycji w  zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego re-
alizowanej na podstawie ustawy z  dnia 10 maja 2018  r. o  Centralnym Por-
cie Komunikacyjnym, a  także dla inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z  dnia 5 lipca 2018  r. 
o  ułatwieniach w  przygotowaniu i  realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 
inwestycji towarzyszących.

Należy podkreślić, że z  przepisów art. 71 i  72 uouioś wynika, iż or-
gan właściwy do wydania decyzji środowiskowej nie ma swobody kwalifika-
cji przedsięwzięć w  zakresie obowiązku uzyskania decyzji o  środowiskowych 
uwarunkowaniach. W  związku z  tym wydanie decyzji w  tych przypadkach, 
gdy nie jest ona wymagana, skutkować będzie tym, że będzie ona obarczona 
wadą nieważności wymienioną w  art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., jako wydana bez 
podstawy prawnej. 

Podstawę materialnoprawną do ustalenia i dokonania prawidłowej kwa-
lifikacji wnioskowanego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko albo mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko.

Okoliczność, że organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej od-
mawia na podstawie art. 80 ust. 2 uouioś, wydania decyzji, nie zmienia fak-
tu, że w  takiej sytuacji dochodzi do wydania merytorycznej decyzji. Decyzję, 
o  jakiej mowa w  art. 80 ust. 2 ustawy, można wydać tylko wówczas, gdy 
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organ wcześniej ustali, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsię-
wzięć, o  jakich mowa w art. 59 ustawy. Dopiero wówczas możliwe jest wyda-
nie w  tym przedmiocie decyzji merytorycznie rozstrzygającej sprawę: pozy-
tywnej, a  więc ustalającej środowiskowe uwarunkowania, bądź negatywnej – 
odmawiającej wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach z  uwagi 
na niezgodność planowanego przedsięwzięcia z  ustaleniami obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzja odmawiają-
ca wydania decyzji na podstawie art. 80 ust. 2 uouioś zakłada bowiem, ja-
ko przesłankę jej wydania, ustalenie, że przedsięwzięcie zalicza się do tych 
przedsięwzięć, o  jakich mowa w art. 59 tej ustawy.

W sytuacji więc, gdy do organu odwoławczego wpływa odwołanie od 
decyzji odmawiającej wydania decyzji środowiskowej na podstawie art. 80 
ust. 2 uouioś, przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ odwoławczy powi-
nien wyjaśnić i  ustalić, czy planowane przedsięwzięcie zalicza się do przed-
sięwzięć, wymienionych w  art. 59 uouioś i  tylko w  przypadku pozytywnej 
odpowiedzi na to pytanie powinien wydać decyzję w  oparciu o  przepis art. 
80 ust. 2 uouioś. W przypadku ustalenia, że dana inwestycja do takich przed-
sięwzięć się nie kwalifikuje, samorządowe kolegium odwoławcze powinno 
rozstrzygnąć sprawę zgodnie z  art. 138 § 1 pkt 2 zd. ostatnie K.p.a., a  więc 
powinno uchylić tę decyzję i  umorzyć postępowanie pierwszej instancji.

Jeżeli natomiast nie została przeprowadzona ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, w  decyzji o  środowiskowych uwarunkowa-
niach właściwy organ, stosownie do art. 84 ust. 1 uouioś, stwierdza brak po-
trzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Należy podkreślić, że decyzja o  odmowie ustalenia środowiskowych 
uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia może być wydana jedynie 
w  przypadkach określonych w  ustawie, a  przesłanki takiej odmowy mogą 
polegać wyłącznie na:
 — niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z  miejscowym planem zago-

spodarowania przestrzennego (art. 80 ust. 2 uouioś);
 — odmowie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia bądź wy-

dania negatywnej opinii przez organy współdziałające wymienio-
ne w  art.  77 ust. 1 ustawy (art. 80 ust. 1 pkt 1 w  zw. z  art. 77 ust. 1 
uouioś);
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 — braku zgody wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia w  innym wa-
riancie proponowanym przez wnioskodawcę, w sytuacji, gdy organ sko-
rzysta z możliwości określonej w art. 81 ust. 1 uouioś;

 — wykazaniu znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 
2000 przy jednoczesnym braku spełnienia przesłanek z  art. 34 usta-
wy z  dnia 16 kwietnia 2004 roku o  ochronie przyrody50 (art. 81 ust. 2 
uouioś);

 — wykazaniu, że z  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
wynika, iż przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osią-
gnięcia celów środowiskowych, o  których mowa w  art. 56, art. 57, art. 
59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o  ile nie 
zostaną spełnione warunki, o  których mowa w  art. 68 pkt 1, 3 i  4 tej 
ustawy.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest decyzją uznanio-

wą, jest bowiem decyzją związaną, co oznacza, że organ właściwy do wyda-
nia tej decyzji winien przeprowadzić postępowanie przewidziane przepisami 
uouioś i  jest zobligowany wydać tę decyzję, jeżeli inwestor spełni wymagania 
określone przepisami ustawy51.

Decyzja środowiskowa służy ocenie następstw realizacji inwestycji dla 
środowiska, zwłaszcza zidentyfikowaniu negatywnych skutków wykonywania 
i  późniejszej eksploatacji inwestycji oraz wskazaniu działań, które mają im 
zapobiec lub je zminimalizować do poziomu zgodnego z  prawem.

Zauważyć też należy, że mimo iż to na organie wydającym decyzję śro-
dowiskową spoczywa główny ciężar oceny dopuszczalności realizacji inwesty-
cji z punktu widzenia ochrony środowiska, to jednak ustawodawca umożliwił 
mu wykorzystanie szeregu elementów pomocniczych tak, by jego ocena była 
wszechstronna i  wieloaspektowa. Wskazanymi elementami są m.in. raport 
o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien spełniać 
wymagania określone w  art. 66 uouioś; postępowanie wpadkowe uzgodnie-
niowe, w  którym uzyskuje się opinie wyspecjalizowanych organów uzgad-

 50 T.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 1614 ze zm.
 51 Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 maja 2018 r., 

sygn. akt: II SA/GL 158/18, LEX nr 2517246.
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niających, także wydane po analizie przedłożonego przez inwestora raportu; 
zapewnienie udziału społeczeństwa na etapie  przygotowywania i  wydawania 
decyzji środowiskowej. Nadto, jeśli zdaniem organu w postępowaniu w  spra-
wie oceny oddziaływania na środowisko nie jest możliwe zidentyfikowanie 
wszystkich następstw funkcjonowania przedsięwzięcia, to istnieje możliwość 
nałożenia obowiązku ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz 
wykonania analizy porealizacyjnej.

W analizie porealizacyjnej dokonuje się porównania ustaleń zawartych 
w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności ustaleń dotyczących przewi-
dywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
oraz planowanych działań zapobiegawczych z  rzeczywistym oddziaływaniem 
przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia 
(art. 83 ust. 1 uouioś). Zatem instytucja analizy porealizacyjnej ma służyć 
weryfikacji rzeczywistego oddziaływania zrealizowanego przedsięwzięcia na 
środowisko. Ustalenie rzeczywistego oddziaływania przedsięwzięcia na środo-
wisko ma duże znaczenie praktyczne, bowiem zgodnie z  wyrokiem Naczel-
nego Sądu Administracyjnego z  dnia 8 grudnia 2011  r. „Analiza porealiza-
cyjna ma na celu ograniczenie rzeczywistych uciążliwości dla nieruchomości 
sąsiednich. Jej sporządzenie jest w  interesie właścicieli tych nieruchomości”52.

Tak jak już wcześniej było zaznaczone, podstawowym dokumentem, na 
którym opiera się organ prowadzący postępowanie w  sprawie wydania decy-
zji środowiskowej, jest raport o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowi-
sko. Raport stanowi kluczowy dowód w  sprawach dotyczących ustalenia śro-
dowiskowych uwarunkowań dla danego przedsięwzięcia. Tym samym więc 
raport winien być rzetelny, spójny oraz wolny od niejasności i  nieścisłości. 
W konsekwencji, organ administracji ma obowiązek ocenić na podstawie art. 
80 K.p.a. wartość dowodową raportu. Ewentualny brak dostatecznego odnie-
sienia się do istotnych kwestii oznacza, iż raport w  tym zakresie może zostać 
uznany za niespełniający wymogów ustawowych. Wskazać także należy, że 
raport jest dokumentem prywatnym, opracowywanym na zlecenie podmiotu 
zainteresowanego realizacją określonej inwestycji. Obowiązkiem więc orga-

 52 Zob. wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2011 r., sygn. akt: II OSK 2169/11, LEX nr 1152144.
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nu jest rzetelna, wnikliwa i  wszechstronna ocena raportu przy zachowaniu 
wszystkich obowiązujących reguł dowodowych.

Raport o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien mieć 
charakter kompleksowy i  odnosić się do wszystkich potencjalnych zagrożeń 
związanych z  realizacją przedsięwzięcia, a  także wskazywać, jakie obowiązują 
w  tym zakresie standardy ochrony środowiska oraz czy zamierzona inwesty-
cja mieści się w  ich ramach, przy uwzględnieniu zarówno specyfiki realizo-
wanego przedsięwzięcia, jak i miejsca, w którym ma to nastąpić.

Dodatkowo zaznaczyć należy, że przy istnieniu pozytywnych opinii or-
ganów uzgadniających, kwestionowanie zapisów zawartych w  raporcie, bez 
naruszania przepisów postępowania, jest możliwe jedynie w  sytuacji powoła-
nia się na dowody mające charakter kontrraportu. Stąd każdorazowe zastrze-
żenia wobec ustaleń raportu nie mogą być gołosłowne, tylko powinny być 
w  zakresie wiadomości wymagających wiedzy specjalistycznej poparte np. 
ekspertyzą, która w  sposób udokumentowany wskaże wady danego raportu. 
Podważanie treści raportu nie może opierać się na zarzutach natury ogólnej 
czy też przypuszczeniach nie opartych na odpowiednich ocenach (badaniach) 
specjalistycznych53.

Brak zgody strony skarżącej na realizację przedsięwzięcia oraz protesty 
mieszkańców wskazujące na powstanie w  związku z  planowaną inwestycją 
dodatkowych zagrożeń i uciążliwości, które nie zostały poparte żadnymi kon-
kretnymi argumentami, nie mogą zwalczać w tym zakresie wniosków raportu 
o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzonego przez osoby 
legitymujące się odpowiednią wiedzą. Taki sposób argumentowania pozbawia 
spór charakteru jurydycznego. W  sytuacji więc, gdy sprzeciw stron i  miesz-
kańców nie jest poparty wykazaniem naruszenia normy prawnej, nie może 
on stanowić przeszkody w wydaniu pozytywnej dla inwestora decyzji54.

Przepisy nakazują jedynie zapewnienie udziału społeczeństwa w  postę-
powaniu i  umożliwienie zgłoszenia uwag i  wniosków, natomiast nie nakła-
dają obowiązku uzyskania społecznej akceptacji dla przedsięwzięcia55. Nega-

 53 Zob. wyrok NSA z  dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt: II OSK 965/17, LEX nr 2643053.
 54 Zob. wyrok NSA z  dnia 14 maja 2019 r., sygn. akt: II OSK 1345/18, LEX nr 2665017.
 55 Por. wyrok WSA w  Szczecinie dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt  II SA/Sz 1208/13, 

opubl. www.orzeczenia.nsa.gov.pl.



133

Decyzje środowiskowe. Zagadnienia praktyczne w świetle orzecznictwa administracyjnego…

tywne stanowisko społeczeństwa może natomiast wpłynąć na konkretne uwa-
runkowania i  wymogi inwestycji, co powinno znaleźć wyraz w  konkretnych 
zapisach decyzji nakładających na inwestora dodatkowe obowiązki mające 
przeciwdziałać, bądź ograniczać negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na 
elementy środowiska.

Nie ulega również wątpliwości, że organ prowadzący postępowanie 
o  wydanie decyzji środowiskowej nie jest zwolniony z  obowiązku wszech-
stronnego wyjaśnienia stanu faktycznego, zebrania pełnego materiału dowo-
dowego i  jego oceny zgodnie z  zasadą swobodnej oceny dowodów (art. 7, 
art. 77 § 1 oraz art. 80 K.p.a.)56.

Pojęcie strony postępowania administracyjnego 
w sprawach środowiskowych

Cechą charakterystyczną decyzji w  sprawach środowiskowych jest fakt, 
że ich adresatami są często liczne strony postępowania administracyjnego. 
Z  tego względu bardzo ważną sprawą dla organów pierwszej instancji jest 
prawidłowe ustalenie stron danego postępowania.

Zgodnie z  art. 28 K.p.a., stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego 
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze 
względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Na temat pojęcia strony istnieje bardzo bogata literatura, ugruntowane 
orzecznictwo sądów administracyjnych, a  także często zróżnicowane poglądy 
w  doktrynie, nawiązujące do pojęcia strony zarówno w  znaczeniu obiektyw-
nym jak i  subiektywnym.

W wyroku z  dnia 15 stycznia 2019 r.57 Naczelny Sąd Administracyjny 
wyraził pogląd, iż pojęcie interesu prawnego, z  którego wywodzi się legity-
macja procesowa strony w  postępowaniu administracyjnym, należy ustalać 
w oparciu o normy prawa materialnego. Dany podmiot posiada interes praw-
ny wtedy, gdy na podstawie konkretnego przepisu prawa może skutecznie 

 56 Zob. wyrok WSA w  Białymstoku z  dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt: II SA/Bk 832/17, 
dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

 57 Por. wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2019 r., sygn. akt: II OSK 388/17, LEX nr 2624581.
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żądać czynności organu w  związku z  zamiarem zaspokojenia jakiejś potrze-
by albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych 
z  potrzebami tego podmiotu. To nie  art. 28  K.p.a. wyznacza w  danym po-
stępowaniu dla konkretnej osoby status strony, ale odrębny przepis (norma 
prawna) która chroni prawa danej osoby, a  celem postępowania admini-
stracyjnego jest wydanie rozstrzygnięcia kształtującego te prawa lub w  nie 
ingerującego.

Możliwość uznania danego podmiotu za stronę w  postępowaniu ad-
ministracyjnym wiąże się zatem ze spełnieniem warunków, o  których mowa 
w  art. 28 K.p.a. W  orzecznictwie dominuje zdecydowanie pogląd, że tylko 
przepis prawa materialnego stanowiąc podstawę interesu prawnego, stwa-
rza dla określonego podmiotu legitymację procesową strony. Ponadto inte-
res prawny, którego istnienie warunkuje przyznanie osobie przymiotu strony 
w  określonej sprawie, musi bezpośrednio dotyczyć sfery prawnej podmiotu. 
Brak bezpośredniości wpływu sprawy na sferę prawną osoby, nie pozwala na 
uznanie jej za stronę58.

Zgodnie z  ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych, 
w  stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., za stronę po-
stępowania w  sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach 
uznawany był każdy podmiot, którego nieruchomość znajdowała się w  za-
sięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Stosownie do argumen-
tacji zawartej w  uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z  dnia 16 sierpnia 2012 r.59, aby być stroną w  postępowaniu administracyj-
nym wystarczy, że postępowanie dotyczy interesu prawnego danego podmio-
tu, nie musi być naruszony ten interes. Już sama możliwość oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na nieruchomość może świadczyć o  interesie 
prawnym w  rozumieniu art. 28 K.p.a. Przymiot strony w  postępowaniu daje 
wówczas podmiotowi możliwość uczestniczenia w postępowaniu i wpływu na 
kształt rozstrzygnięcia w  ramach posiadanego interesu prawnego, który nie 
powinien być mniej chroniony niż interes prawny inwestora realizującego 

 58 Zob. postanowienie NSA z  30.05.1984 r., II S.A. 789/84; wyrok NSA z  10.03.1989 r., 
IV S.A. 1254/88; wyrok NSA z  26.01.1995 r., I  SA 2528/93, wyrok NSA z  20.04.1998 
r., IV S.A. 1106/97, wyrok NSA z  21.10.2010 r., I OSK 31/10.

 59 Sygn. akt: II OSK 832/11, LEX nr 1248472.
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przedsięwzięcie. Dla ustalenia, czy dany podmiot ma interes prawny w  po-
stępowaniu w  sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach, 
w  której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko i w  związku z  tym czy ma przymiot strony w  tym postępo-
waniu, nie ma znaczenia czy oddziaływanie na jego nieruchomość będzie 
w  granicach dopuszczalnych norm, czy też będzie ponadnormatywne, wy-
starczy, że nieruchomość znajduje się w  zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia60.

Warto jednocześnie podkreślić, że choć sam fakt możliwości oddziały-
wania planowanej inwestycji na nieruchomość świadczy o  istnieniu interesu 
prawnego w rozumieniu art. 28 K.p.a., to okoliczność ta nie wpływa automa-
tycznie na charakter rozstrzygnięcia zawartego w decyzji wydanej w postępo-
waniu. Przymiot strony w postępowaniu daje jedynie podmiotowi możliwość 
uczestniczenia w postępowaniu i wpływu na kształt rozstrzygnięcia w ramach 
posiadanego interesu prawnego, który nie powinien być mniej chroniony niż 
interes prawny inwestora61.

Należy podkreślić, że z dniem 1 stycznia 2018 r. stan prawny w rozwa-
żanej kwestii uległ zmianie, ponieważ ustawa z  dnia 20 lipca 2017  r. Prawo 
wodne, oprócz zasad gospodarowania wodami, zmieniła także inne kluczowe 
regulacje dotyczące ochrony środowiska, a w tym na mocy art. 509 pkt 8 lit. c 
dodała z  dniem 1 stycznia 2018  r. do art. 74 uouioś ust. 3a, który określił 
krąg stron postępowania w  sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwa-
runkowaniach. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu:

„3a.  Stroną postępowania o  wydanie decyzji o  środowiskowych uwa-
runkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo 
rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w  obszarze, na który będzie od-
działywać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
 1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być reali-

zowane przedsięwzięcie;

 60 Zob. wyrok NSA z  dnia 29 stycznia 2019, sygn. akt: II OSK 501/17, dostępny 
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

 61 Zob. wyrok WSA w  Poznaniu z  dnia 12 lutego 2019 r., sygn. akt: IV SA/Po 804/18, 
LEX nr 2637331.
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 2) działki, na których w  wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsię-
wzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

 3) działki znajdujące się w  zasięgu znaczącego oddziaływania przedsię-
wzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nie-
ruchomości, zgodnie z  jej aktualnym przeznaczeniem”.
Powyższa zmiana jest istotna przede wszystkim z  tego względu, że po 

pierwsze, dotychczas w  uouioś nie było w  ogóle definicji strony postępowa-
nia, a więc przy ustalaniu stron postępowania stosowano ogólną regułę z art. 
28 K.p.a., zaś po drugie, wprowadzenie nowej definicji ma kluczowe znacze-
nie dla prawidłowego określenia kręgu stron postępowania, a więc w prakty-
ce dla ustalenia, kto może wziąć w nim udział.

Jednakże zgodnie z przepisem przejściowym art. 545 ust. 1 Prawa wod-
nego, cytowany  art. 74 ust. 3a uouioś, nie znajduje zastosowania do spraw 
dotyczących decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach, które zostały 
wszczęte i niezakończone przed dniem 1 stycznia 2018 r. Do takich postępo-
wań znajduje nadal zastosowanie reguła ogólna z  art. 28  K.p.a. W  praktyce 
na tle cytowanego przepisu przyjmowano, że dla ustalenia kręgu stron po-
stępowania w  sprawie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach – poza 
samym wnioskodawcą (verba legis: „podmiotem planującym podjęcie reali-
zacji przedsięwzięcia” w  rozumieniu  art. 73 ust. 1  uouioś) – konieczne jest 
prawidłowe ustalenie terenu objętego relewantnym prawnie oddziaływaniem 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Stroną był bowiem właściciel 
nieruchomości położonej na terenie objętym tak rozumianym oddziaływa-
niem lub inny podmiot dysponujący prawem rzeczowym do tej nieruchomo-
ści. Tym samym, zgodnie z  tym, co było już wcześniej zaznaczone, za pod-
stawowe kryterium decydujące o  uznaniu za stronę postępowania właściciela 
nieruchomości zlokalizowanej w pobliżu planowanej inwestycji przyjmowano 
stwierdzenie, że na ową nieruchomość rozciąga się oddziaływanie planowa-
nego przedsięwzięcia. Zwykle owo oddziaływanie dotyczyło nieruchomości 
bezpośrednio sąsiadujących z  terenem planowanej inwestycji, aczkolwiek nie 
musiało to pozostawać regułą. Istotne znaczenie miał bowiem charakter, roz-
miar planowanego przedsięwzięcia, a nadto inne czynniki, które mogły wpły-
wać na zakres przestrzenny oddziaływania, w  szczególności oddziaływania 
szkodliwego bądź uciążliwego. W  tym sensie o  interesie prawnym tego pod-
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miotu świadczyć mogło także niekiedy prawo do niezakłóconego korzystania 
z nieruchomości, wynikające z  art. 140 i  art. 144  Kodeksu cywilnego62.

Zestawiając zakres podmiotowy tak wykładanego w  sprawach środowi-
skowych przepisu  art. 28  K.p.a. z  wprowadzoną od 1 stycznia 2018  r. regu-
lacją  art. 74 ust. 3a  uouioś, można stwierdzić, że nowa regulacja służy nie 
tylko doprecyzowaniu, ale w  istotnej mierze także zawężeniu kręgu stron 
postępowania w  sprawie decyzji środowiskowych w  porównaniu z  wcześniej 
obowiązującą regulacją ogólną (art. 28 K.p.a.).63

Należy zauważyć, że nowe przepisy odwołują się do „obszaru, na któ-
ry będzie oddziaływać przedsięwzięcie”, co jest rozwiązaniem legislacyjnym 
sugerującym duże podobieństwo do dotychczasowych uregulowań, ale jed-
nocześnie przepisy te definiują obszar oddziaływania inwestycji w  sposób 
istotnie restrykcyjny. Wpływają na to zastosowane jako nowe rozwiązania 
następujące kryteria: bezpośredniego przylegania działek, przekroczenia stan-
dardów ochrony środowiska, czy też kryterium kwalifikowanego oddziaływa-
nia na nieruchomość, a  więc takiego oddziaływania, które może wprowadzić 
ograniczenia w  zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z  jej aktualnym 
przeznaczeniem.

Nowe przepisy z  jednej strony istotnie ograniczają krąg podmiotów, 
które mogą być uznane za strony postępowania, ale z  drugiej strony wywo-
łują określone wątpliwości64.

Po pierwsze, często może zdarzyć się tak, że na działkach, które choć 
nie przylegają bezpośrednio do działek, na których jest realizowane przedsię-
wzięcie, uciążliwości związane z  eksploatacją przedsięwzięcia występują lub 
będą występować z  taką samą intensywnością, a  niekiedy nawet większą, jak 
w  przypadku emisji hałasu czy też odorów, niż na działkach przylegających 
bezpośrednio do tych działek. Po drugie, trudno będzie wykazać przekrocze-

 62 Zob. wyrok WSA z  5 lipca 2018 r.,  IV SA/Po 393/18; wyrok NSA z  15 maja 
2013  r.,  II OSK 108/12 – orzeczenia dostępne w  Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych.

 63 Por. wyrok WSA w  Poznaniu z  dnia 14 lutego 2019 r., IV/SA/Po 1076/18, LEX 
2656757.

 64 Zob. W. Szopiński, Strony postępowania o  wydanie decyzji środowiskowej – ważne 
zmiany od 1 stycznia 2018 r., tekst aktualizowany 16 stycznia 2018 r., www.codozasady.pl.
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nie standardów jakości środowiska na konkretnych działkach na etapie realiza-
cji przedsięwzięcia, ze względu na prognostyczny charakter dokumentów opi-
sujących parametry techniczne i  technologiczne planowanej inwestycji, a  ist-
nieją też takie uciążliwości, jak przykładowo odory, co do których nie usta-
nowiono standardów emisyjnych. Po trzecie, skoro ustawa Poś w art. 144 ust. 
1 stwierdza, iż eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia 
standardów jakości środowiska, a w ust. 2 wskazuje, że eksploatacja instalacji 
powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz 
wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna, z  zastrzeżeniem ust. 3, 
powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do 
którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, to pojawia się wątpliwość, 
co do zgodności wymogu przekroczenia norm środowiskowych na etapie re-
alizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia ze wskazanymi przepisami Poś.

Wątpliwości pojawiają się także przy konfrontacji znowelizowanych 
przepisów określających strony postępowania w  sprawach środowiskowych 
z  przepisami prawa międzynarodowego, a  zwłaszcza z  Konwencją o  dostępie 
do informacji, udziale społeczeństwa w  podejmowaniu decyzji oraz dostę-
pie do sprawiedliwości w  sprawach dotyczących środowiska, tzw. Konwencją 
z  Aarhus65, której przepisy nakazują zapewnić osobom posiadającym wystar-
czający interes szerokiego dostępu do procedur odwoławczych w  sprawach 
dotyczących środowiska. Zgodnie bowiem ze znowelizowanymi przepisami 
może się okazać, że osoby, którym Konwencja z Aarhus zapewnia odpowied-
nie prawa m.in. w  zakresie dostępu do informacji o  środowisku i  udziału 
w  podejmowaniu decyzji w  sprawach środowiskowych, zostaną tych praw 
pozbawione, ponieważ nie spełniają przesłanek bycia stroną, wynikających 
z nowych regulacji66.

Warto zaznaczyć, że w  myśl art. 29 uouioś, każdy ma prawo składania 
uwag i  wniosków w  postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Jednak przyznanie przez ustawodawcę uprawnienia do uczestniczenia 
w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa nie jest równoznaczne 

 65 Dz. U. z  2003 r., Nr 78, poz. 706. Konwencja z  Aarhus podpisana 25 czerwca 1998  r. 
została ratyfikowana przez Polskę w  2003  r. 

 66 Zob. W. Szopiński, dz. cyt.



139

Decyzje środowiskowe. Zagadnienia praktyczne w świetle orzecznictwa administracyjnego…

z  istnieniem interesu prawnego w rozumieniu art. 28 K.p.a., ani też nie gwa-
rantuje bycia stroną w  rozumieniu nowo wprowadzonego przepisu art.  74 
ust. 3a uouioś.

Należy zauważyć, że nieprawidłowe określenie stron postępowania ad-
ministracyjnego w  rezultacie może doprowadzić, do konieczności wznowie-
nia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a., zgodnie z  którym 
w  sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli 
strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu.

W sytuacji więc, gdy dochodzi do naruszenia zasady czynnego udziału 
stron w każdym stadium postępowania (art. 10 K.p.a.), to powyższe uchybie-
nie przepisom procedury stanowi podstawę wznowienia postępowania sto-
sownie do art. 145 § 1 pkt 4 K.p.a.

Uwagi końcowe

Zgodnie z  wcześniejszymi uwagami pojęcie spraw środowiskowych 
obejmuje bardzo szeroki zakres spraw administracyjnych odnoszących się 
przedmiotowo do zagadnień z  zakresu ochrony środowiska, regulowanych 
wieloma aktami prawnymi o  charakterze normatywnym, z  których podsta-
wowe znaczenie ma ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środo-
wiska oraz ustawa z  dnia 3 października 2008  r. o  udostępnianiu informacji 
o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednak w  praktyce pojęcie decyzji środowiskowej w  znaczeniu sensu 
stricto utożsamiane jest ze szczególnym rodzajem decyzji z  zakresu ochrony 
środowiska, a mianowicie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach re-
alizacji przedsięwzięcia.

Przy rozpatrywaniu spraw środowiskowych istotna jest funkcja i  zna-
czenie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach, która stwarza jedynie 
i  określa niezbędne warunki, jakie powinny być spełnione, aby inwestycja 
mogła zostać zrealizowana. Strony postępowania w  tego typu sprawach mają 
prawo aktywnie korzystać z  ustawowo zakreślonych uprawnień strony także 
w procesie inwestycyjnym i porealizacyjnym. Oznacza to, że w każdym przy-
padku naruszenia warunków określonych w  decyzji o  środowiskowych uwa-
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runkowaniach istnieje możliwość interwencji i  podjęcia działań ochronnych 
przewidzianych przez właściwe przepisy prawa.

Zrozumienie powyższej funkcji decyzji środowiskowych przez wszystkie 
strony postępowania niewątpliwie sprzyja zmniejszeniu współczynnika za-
skarżalności tych decyzji, a  więc ważną rolę w  tym względzie pełni wszech-
stronna informacja udzielana przez organy pierwszej instancji. 

Z kolei postępowanie w  sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
służy ocenie potencjalnych zagrożeń dla środowiska oraz podjęciu próby wy-
pracowania rozwiązań eliminujących lub zmniejszających negatywne oddzia-
ływanie na środowisko planowanego przez inwestora przedsięwzięcia. Klu-
czowym dokumentem w  tym zakresie, pozwalającym ustalić stan faktyczny, 
jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W wyroku z dnia 
23 lutego 2007 r.67, Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, iż raport o oddzia-
ływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzany na użytek postępowania 
wiążącego się z  realizacją inwestycji budowlanych jest dokumentem prywat-
nym, będącym dowodem w  sprawie administracyjnej przedkładanym przez 
inwestora, zaś inne podmioty uczestniczące w  postępowaniu administracyj-
nym jako strony lub na prawach strony mają wynikającą z  przepisów o  po-
stępowaniu dowodowym w  administracji, normowanym przepisami kodeksu 
postępowania administracyjnego, możliwość zgłoszenia wniosków dowodo-
wych zmierzających do podważenia miarodajności tego dowodu, np. w  po-
staci opinii sporządzonej przez inną osobę posiadającą odpowiednią wiedzę. 
Raport opracowywany jest bowiem na zlecenie podmiotu zainteresowanego 
realizacją przedsięwzięcia, ale oceniany przez organ administracji wydający 
decyzję określającą uwarunkowania środowiskowe. Jego ocena zatem podle-
ga wszelkim regułom postępowania dowodowego uregulowanego w Kodeksie 
postępowania administracyjnego. Organ administracji będzie musiał ocenić, 
czy uwzględnia on wszystkie potencjalne zagrożenia związane z  realizacją 
konkretnego przedsięwzięcia. Jest to ważne, gdyż ze względu na cel prowa-
dzenia postępowania w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na śro-
dowisko, kończącego się wydaniem decyzji o  środowiskowych uwarunkowa-

 67 Wyrok NSA z  dnia 23 lutego 2007 r., sygn. akt : II OSK 363/06.
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niach zgody na realizację przedsięwzięcia, etap ten jest najbardziej właściwy 
do oceny konkretnych wymagań ochrony środowiska68.

Aby zatem takie wymagania mogły być określone, raport poprzedza-
jący wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach powinien mieć 
charakter kompleksowy i  odnosić się do wszystkich potencjalnych zagrożeń 
związanych z  realizacją przedsięwzięcia oraz wskazywać, jakie w  tym zakre-
sie obowiązują standardy ochrony środowiska oraz czy zamierzona inwe-
stycja mieści się w  ich ramach. Pod takim też kątem raport podlega ocenie 
w  postępowaniu dowodowym przez organy administracji. Tym samym, na 
każdym etapie postępowania w  sprawie oceny oddziaływania na środowisko, 
organ prowadzący to postępowanie może żądać, w  trybie art. 50 § 1 K.p.a., 
uzupełnienia informacji w  raporcie o  oddziaływaniu na środowisko. Braki 
w  raporcie nie mogą stanowić jednak przesłanki odmowy wydania decyzji 
o  środowiskowych uwarunkowaniach. Są one jedynie podstawą do żądania 
uzupełnienia przez wnioskodawcę informacji o planowanym przedsięwzięciu.

Organy właściwe do wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowa-
niach realizacji przedsięwzięcia nie dysponują więc swobodą co do odmowy 
wydania decyzji. Katalog przesłanek powodujących możliwość, czy też obo-
wiązek odmowy wydania decyzji jest ograniczony. Należy zwłaszcza podkre-
ślić, że nie jest przesłanką odmowy wydania decyzji fakt, że przeprowadzona 
dla przedsięwzięcia ocena oddziaływania na środowisko wykazała, że przed-
sięwzięcie będzie miało jakiś – mniejszy czy większy – szkodliwy wpływ na 
środowisko. Zadaniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowi-
sko jest bowiem jedynie zebranie obiektywnych informacji o  oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko i pomoc w takim ostatecznym ukształtowaniu 
decyzji, aby jej warunki pozwoliły na możliwe zmniejszenie negatywnego od-
działywania przedsięwzięcia na środowisko.

Również protesty mieszkańców nie mogą stanowić podstawy do wyda-
nia decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji 
przedsięwzięcia, choć należy podkreślić rolę społeczności lokalnej, która mo-
że przyczynić się do poszukiwań optymalnych rozwiązań dla realizacji dane-

 68 Zob. wyrok WSA w  Warszawie z  dnia 24 października 2006 r., sygn. akt: IV SA/Wa 
1428/06.
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go przedsięwzięcia, w  tym również lokalizacyjnych. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że w  postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o  środowiskowych uwa-
runkowaniach realizacji przedsięwzięcia, nie jest wymagana zgoda stron, ani 
tym bardziej podmiotów, którym nie przysługuje status strony, do wydania 
pozytywnej dla wnioskodawcy decyzji. Sprzeciw okolicznych mieszkańców, 
jakkolwiek byłby doniosły, lecz niepoparty jednocześnie wykazaniem naru-
szenia konkretnej normy prawnej, nie może stanowić przeszkody w wydaniu 
pozytywnej dla inwestora decyzji69.

Prawidłowe określenie stron w  postępowaniu o  wydanie decyzji o  śro-
dowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia ma bardzo 
istotne znaczenie i  to z wielu względów związanych zarówno z prawidłowym 
przebiegiem postępowania od strony proceduralnej, merytorycznej, pod-
stawowych zasad postępowania administracyjnego, w  tym realizacji zasady 
czynnego udziału strony w  każdym stadium postępowania, udziału społe-
czeństwa w  ochronie środowiska, czy też realizacji uprawnień obywateli wy-
nikających z  obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego z  zakresu 
ochrony środowiska.

Znowelizowane przepisy uouioś w zakresie pojęcia strony postępowania 
o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przed-
sięwzięcia mogą budzić pewien optymizm u  inwestorów, ponieważ w  zało-
żeniach ustawodawcy nowa regulacja ma służyć nie tylko doprecyzowaniu, 
ale w  istotnej mierze także zawężeniu kręgu stron postępowania w  sprawie 
decyzji środowiskowych w  porównaniu z  wcześniej obowiązującą regulacją 
ogólną, co może skrócić czas postępowań i  zmniejszyć ryzyko ich wznowie-
nia. Jednak nowelizacja ta nie jest pozbawiona wad, co budzi określone, wy-
żej wskazane wątpliwości, co do możliwości zapewnienia udziału w postępo-
waniu podmiotom, których nieruchomości mogą znaleźć się w  faktycznym 
zasięgu oddziaływania planowanych przedsięwzięć70.

Warto też podkreślić, że realizacja przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, zawsze wiąże się z  określonymi uciążliwościami 
dla okolicznych mieszkańców, co potwierdza fakt zakwalifikowania danego 

 69 Zob. J. Jamiołkowski, dz. cyt., s.  39.
 70 Zob. W. Szopiński, dz cyt.
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przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących zawsze albo potencjalnie znaczą-
co oddziaływać na środowisko, lecz okoliczność ta wiąże się także z  określo-
nymi ustawowymi konsekwencjami i  obostrzeniami, jakie nakładane są na 
inwestora i  jeżeli inwestor spełni wszystkie nałożone warunki, to znaczy, że 
będzie działał zgodnie z  prawem, a  więc również zgodnie z  przepisami z  za-
kresu ochrony środowiska.

Przy wydawaniu decyzji w  sprawach środowiskowych organy admini-
stracji publicznej powinny mieć na uwadze znaczenie społeczne rozstrzyga-
nych spraw, ponieważ dotyczą one najczęściej najcenniejszych wartości dla 
każdego człowieka, jakimi są zdrowie, życie oraz środowisko, w którym czło-
wiek żyje. Decyzje środowiskowe, tak jak wszystkie decyzje administracyjne 
powinny być więc wydawane zgodnie z podstawowymi zasadami postępowa-
nia administracyjnego, a w  tym także z przepisami prawa unijnego71.

 71 Zob. art. 41 Karty Praw Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE z dnia 14.12.2007 r., C 303/1).




