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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 656) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa ma na celu przede wszystkim wdrożenie do polskiego prawa 

dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. 

w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 

kontrola), zwanej dalej „dyrektywą IED”. Dyrektywa IED stanowi skonsolidowaną postać 

siedmiu dyrektyw poświęconych tej samej problematyce i zmierza, najogólniej mówiąc, 

do skuteczniejszego, racjonalniejszego zapobiegania i ograniczania negatywnego 

oddziaływania na środowisko instalacji przemysłowych oraz urządzeń przeznaczonych do 

spalania odpadów. 

Celem dyrektywy IED, jak już wyżej podkreślono, jest ujednolicenie i konsolidacja 

obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących emisji przemysłowych, tak aby 

usprawnić system zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez działalność 

przemysłową oraz ich kontroli. Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, realizacja 

przepisów ma umożliwić osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi i środowiska 

przy jednoczesnym zmniejszaniu barier administracyjnych.  

Zadaniem dyrektywy IED jest:  

1) zmniejszenie negatywnych oddziaływań instalacji przemysłowych na stan środowiska 

oraz zwiększenie wkładu w realizację celów strategii tematycznych poprzez: 

a) zaostrzenie dopuszczalnych wielkości emisji dla źródeł energetycznego spalania, 

spalania odpadów i produkcji ditlenku tytanu, 

b) poszerzenie listy rodzajów działalności wymagających uzyskania pozwolenia 

zintegrowanego;  
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2) ujednolicenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w ramach Unii 

Europejskiej poprzez wzmocnienie roli najlepszych dostępnych technik (BAT);  

3) poprawa przejrzystości wydawanych pozwoleń zintegrowanych poprzez wprowadzenie 

wymogu uzasadniania i dokumentowania przypadków, w których korzysta się 

z pozostawionego marginesu elastyczności; 

4) uproszczenie legislacji i zmniejszenie zbędnych kosztów administracyjnych, poprzez 

konsolidację obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących emisji 

przemysłowych, oraz modyfikacja systemu wydawania pozwoleń i ich aktualizacji oraz 

raportowania.  

W celu wdrożenia postanowień dyrektywy IED opiniowana ustawa nowelizująca 

wprowadza regulacje przewidujące m.in. ograniczanie niekorzystnego oddziaływania 

instalacji przemysłowych na środowisko poprzez skuteczniejsze zapobieganie i ograniczanie 

emisji zanieczyszczeń. Autorzy ustawy podkreślają, że transpozycja dyrektywy IED pociąga 

za sobą także potrzebę zmian istniejącego systemu prawnego w odniesieniu do ochrony 

i rekultywacji powierzchni ziemi. Obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie stanowią 

regulacje odrębne od systemu pozwoleń zintegrowanych. Dyrektywa IED nakłada na 

prowadzącego instalację nowe obowiązki w zakresie ochrony gleb i wód podziemnych 

w szczególności: 

1) dotyczące opracowania raportu początkowego zawierającego informacje na temat 

zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych; 

2) prowadzenia monitoringu gleby i wód podziemnych w trakcie prowadzenia działalności 

oraz oceny stanu zanieczyszczenia po zakończeniu eksploatacji instalacji; 

3) doprowadzenie gleby i wód podziemnych na terenie zakładu do stanu początkowego 

niestwarzającego znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska – po 

zakończeniu działalności. 

Wprowadzane do ustawy – Prawo ochrony środowiska przepisy o ochronie powierzchni 

ziemi przewidują zmianę dotychczasowych uregulowań zobowiązujących do 

przeprowadzania rekultywacji, rozumianej jako przywróceniu gleby i ziemi do stanu 

wymaganego standardami jakości określonymi dotychczasowymi przepisach, na mniej 

restrykcyjny obowiązek przeprowadzenia remediacji, który dopuszcza poddanie gleby, ziemi 

i wód gruntowych działaniom mającym na celu nie zawsze usunięcie zanieczyszczenia do 

stanu wymaganego standardami jakości gleby i ziemi (tylko, jeżeli jest to jedyny sposób 
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usunięcia zagrożenia), lecz doprowadzenie do stanu niezagrażającego zdrowiu ludzi 

i środowisku. 

Dostosowanie regulacji krajowych w zakresie odnoszącym się do funkcjonowania 

systemu ochrony powierzchni ziemi, do postanowień dyrektywy IED nastąpi również poprzez 

zmianę ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 

Ochrony Środowiska. 

Dalsze rozwiązania przyjęte w ustawie wynikają z konieczności implementowania 

postanowień dyrektywy IED poprzez wprowadzenie zmian i uzupełnień do istniejących 

krajowych aktów prawnych. Wskazać należy, iż dyrektywa IED zmienia zakres uregulowań 

dotyczących wydawania pozwoleń zintegrowanych oraz modyfikuje wymagania szczegółowe 

dotyczące funkcjonowania instalacji przemysłowych – w tym dopuszczalne wielkości emisji. 

Nowela wprowadza ponadto zmiany do ustawy – Prawo ochrony środowiska w zakresie  

przepisów dotyczących: 

– zapobiegania i naprawy szkód w środowisku – oprócz zmian wynikających 

z porządkowania przepisów dotyczących ochrony powierzchni ziemi w związku 

z transpozycją dyrektywy IED, dokonano poprawek dotyczących sposobu transpozycji 

niektórych przepisów dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za zapobieganie i naprawę szkód 

w środowisku,  

– polityki ekologicznej państwa – likwidacja „polityki ekologicznej państwa” będąca 

konsekwencją zmian w systemie zarządzania rozwojem Polski i wprowadzeniem nowego 

systemu dokumentów strategicznych, 

– programu monitorowania, o którym mowa w art. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2004/42/WE z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych 

związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych 

w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także 

zmieniającej dyrektywę 1999/13/WE. 

Zmiany w zakresie regulacji odnoszących się do zapobiegania i naprawy szkód 

w środowisku, wskazane w tiret pierwszym akapitu powyżej, służą również wyeliminowaniu 

problemów interpretacyjnych związanych ze stosowaniem przepisów z tej dziedziny – 

obowiązujących w szczególności w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 

szkodom w środowisku i ich naprawie. 
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Ustawa ponadto doprecyzowuje niektóre przepisy innych ustaw, w celu 

wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się przy ich stosowaniu po 

wprowadzeniu nowych regulacji. Zmiany te mają zasadniczo charakter techniczny, 

porządkujący i dostosowujący do implementowanych dyrektyw. Są również konsekwencją 

zmian poczynionych w szczególności w ustawie – Prawo ochrony środowiska i wcześniej 

powołanych ustawach 

Zmienia się następujące ustawy: 

1) ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

2) ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 

3) ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, 

4) ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, 

5) ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

6) ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, 

7) ustawę z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, 

8) ustawę 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, 

9) ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych 

i innych substancji. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r. pochodziła 

z przedłożenia rządowego. Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu wykonanie 

prawa Unii Europejskiej.  

Projekt rządowy wpłynął do Sejmu w dniu 14 lutego 2014 r. (druk sejmowy nr 2162) 

i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Odbyło się ono na 

63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r. 



– 5 – 

Prace nad projektem prowadziły: Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki 

i surowców energetycznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa.  

W trakcie II czytania zgłoszona została do projektu jedna poprawka modyfikująca 

brzmienie ust. 3 w dodawanym do ustawy – Prawo ochrony środowiska art.146a. Poprawka ta 

uzyskała poparcie Komisji. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 284 posłów, przy 145 głosach przeciw 

i 6 wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe  

1) art. 1 pkt 2 lit. f noweli, art. 3 pkt 20 lit. a ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Wskazana jest zmiana redakcyjna, która w sposób niebudzący wątpliwości sformułuje 

występujące w przepisie odesłanie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 2 w lit. f, w lit. a wyrazy „oraz przedsiębiorcę zagranicznego 

w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) oraz 

przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu art. 5 pkt 3 tej ustawy”. 

 

2) art. 1 pkt 3 noweli, art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

W art. 1 w pkt 3 noweli (mając na uwadze art. 158 Zasad techniki prawodawczej) 

proponuje się skreślenie wyrazów „(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.
3)

) 

w związku z faktem, iż we wprowadzanej wcześniejszej jednostce redakcyjnej ustawy – 

Prawo ochrony środowiska występuje już odwołanie do ustawy – Prawo wodne, Jednakże 

należy zauważyć, że mające być skreślone mocą art. 1 pkt 3 noweli wyrazy nie występują 

w obecnie obowiązującej ustawie – Prawo ochrony środowiska (por. tekst jednolity ustawy – 

Prawo ochrony środowiska ogłoszony obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 26 sierpnia 

2013 r.). W związku z powyższym zasadne jest wprowadzenie następującej poprawki. 

Propozycja poprawki: 
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– w art. 1 w pkt 3 wyrazy „(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.
3)

)” zastępuje 

się wyrazami „(Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.)”. 

 

3) art. 1 pkt 4 noweli, art. 7a ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Wskazana jest zmiana redakcyjna dostosowująca proponowaną zmianę w art. 7a do 

obecnego brzmienia ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 4 po wyrazach „Dz. U. Nr 75, poz. 493”; dodaje się wyrazy 

„z późn. zm.”. 

 

4) art. 1 pkt 12 noweli, art. 101p ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Wskazana jest zmiana redakcyjna ujednolicająca terminologię występującą w przepisie. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 12, w art. 101p w ust. 3 po wyrazach „może określić w drodze 

rozporządzenia, sposób” dodaje się wyraz „wykonywania”. 

 

5) art. 1 pkt 32 lit. b noweli, art. 181 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

W obecnie obowiązującym tekście jednolitym ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

w art. 181 ust. 4 nie występują wyrazy „(Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.
13)

)”, 

w związku z czym zbędna jest propozycja zmiany zawarta w art. 1 pkt 32 niniejszej 

nowelizacji. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 32 skreśla się lit. b. 

 

6) art. 1 pkt 48 lit. a tiret pierwsze noweli, art. 207 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony 

środowiska. 

Proponowane nowelą nowe brzmienie art. 207 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo ochrony 

środowiska jest tożsame z dotychczasowym  brzmieniem tego przepisu. W związku z czym 
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zbędna jest propozycja zmiany zawarta w art. 1 pkt 48 lit. a tiret pierwsze niniejszej 

nowelizacji. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 48 w lit. a skreśla się tiret pierwsze. 

 

7) art. 9 pkt 1 noweli, art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku 

i ich naprawie. 

Proponowane brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie zawarte w przedmiotowej noweli, różni się względem 

dotychczasowej treści tego przepisu jedynie dodaniem po wyrazie „spowodowanych” 

partykuły „również”. Mając na uwadze, że wykładnia literalna przepisu, w brzmieniu 

dotychczasowym jak i wprowadzanym nowelą, prowadzi do identycznych konkluzji odnośnie 

do zakresu przypadków, w których ma on zastosowanie – proponowana w art. 9 pkt 1 noweli 

zmiana nie wnosi nowości normatywnej, a tym samym jest zbędna. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 9 skreśla się pkt 1. 

 

8) art. 9 pkt 18 lit. d noweli, art. 24 ust. 6 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku 

i ich naprawie. 

Mając na uwadze, że ustawodawca nowelą zawęził zakres podmiotowy ust. 6 w art. 24 

ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie poprzez wprowadzenie 

regulacji, iż jedynie organizacja ekologiczna w określonym w przepisie przypadku ma prawo 

uczestniczyć w postępowaniu na prawach strony, wydaje się zasadnym, iż wystarczająca 

i  znajdująca zastosowanie w przedmiotowym przypadku jest regulacja przewidziana 

w art. 31 Kodeksu postepowania administracyjnego. W związku z powyższym ust. 6 w art. 24 

ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie należy uchylić jako przejaw 

nadregulacji. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 9 w pkt 18: 

– w lit. d: 
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– w zdaniu wstępnym wyrazy „i 6 otrzymują” zastępuje się wyrazem 

„otrzymuje”. 

– skreśla się ust. 6, 

– po lit. d oddaje się lit. e w brzmieniu: 

„e) uchyla się ust. 6”. 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Legislator 


