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Opinia do ustawy  

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 78) 
 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Głównym celem ustawy jest transpozycja do polskiego porządku prawnego 

postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE) (Dz. Urz. UE L 152 

z 11.06.2008, str. 1), zwanej dalej „dyrektywą CAFE”. 

Dyrektywa CAFE wprowadza nowe mechanizmy dotyczące zarządzania jakością 

powietrza w strefach i aglomeracjach oraz normy jakości powietrza dotyczące drobnego pyłu 

zawieszonego PM2,5 w powietrzu, a także weryfikuje i konsoliduje istniejące akty prawne 

Unii Europejskiej w zakresie jakości powietrza.  

Polska zobowiązana była do dokonania zmian wynikających z dyrektywy CAFE 

do dnia 11 czerwca 2010 r.  

Z uzasadnienia do rządowego projektu ustawy (druk sejmowy nr 175) wynika, 

iż dostosowanie regulacji krajowych do postanowień dyrektywy CAFE nastąpi 

w szczególności  poprzez wprowadzenie do ustawy - Prawo ochrony środowiska upoważnień 

ustawowych do wydania aktów wykonawczych co do: 

- określenia wskaźnika średniego narażenia,  

- krajowego celu redukcji narażenia 

jak również zmianę upoważnień ustawowych do wydania rozporządzeń w zakresie:  

- poziomów niektórych substancji w powietrzu,  

- stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza,  

- oceny poziomów substancji w powietrzu,  

- szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz 

plany działań krótkoterminowych,   

- zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.  
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W kwestii szczegółowych rozwiązań opiniowana ustawa, wdrażając dyrektywę 

CAFE do polskiego porządku prawnego przewiduje m.in.: 

- wprowadzenie definicji: krajowego celu redukcji narażenia, krajowego wskaźnika średniego 

narażenia, obszaru tła miejskiego, poziomu docelowego, poziomu informowania, pułapu 

stężenia ekspozycji, standardu jakości środowiska, wskaźnika średniego narażenia dla miasta 

o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, udziału zanieczyszczeń 

pochodzących ze źródeł naturalnych, 

- określenie zasad przeprowadzania oceny jakości powietrza w zakresie pyłu PM2,5, sposobu 

obliczania wartości wskaźnika średniego sposobu obliczania wartości wskaźnika średniego 

narażenia dla miasta powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracji, sposobu obliczania 

wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu 

stężenia ekspozycji oraz krajowego celu redukcji narażenia, 

- wprowadzenie nowego standardu jakości powietrza odnoszącego się do stężeń pyłu PM2,5 

dla celów oceny jakości powietrza, które ma nastąpić przez określenie poziomu docelowego 

i dopuszczalnego dla tego pyłu w akcie wykonawczym do ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, 

- utworzenie sieci pomiarowej pyłu PM2,5 w kraju oraz związane z tym wdrożenie 

i prowadzenie monitoringu i oceny jakości powietrza pod kątem pyłu PM2,5 oraz systemu 

prognozowania krótkoterminowego na poziomie krajowym i wojewódzkim, 

- określenie nowych definicji stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza oraz 

nowego podziału kraju na strefy, 

- wprowadzenie nowych zasad opracowywania i wymogów jakim powinny odpowiadać 

programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych, 

- wprowadzenie instytucji „odroczenia” - umożliwiającej odroczenie terminu osiągnięcia 

poziomów dopuszczalnych dwutlenku azotu lub benzenu, po wydaniu pozytywnej decyzji 

w tym zakresie przez Komisję Europejską.  

Opiniowana ustawa przewiduje ponadto, iż nadzór w zakresie terminowego 

uchwalania programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, a także 

wykonywania zadań w nich określonych sprawować będzie właściwy wojewoda przy pomocy 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jako organu rządowej administracji 

zespolonej w województwie. 

Ustawa wprowadza także system kar pieniężnych za uchybienia w zakresie 

przygotowywania i realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań 

krótkoterminowych.  
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Karę w wysokości od 10 do 500 tys. zł., wymierzał będzie, w drodze decyzji, 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska. 

Od decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska będzie przysługiwało 

odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Egzekucja kar następować będzie  

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Poza przedstawionymi powyżej najistotniejszymi rozwiązaniami opiniowany akt 

prawny wprowadza zmiany w następujących ustawach: 

1) z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, 

poz. 1263); 

2) z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. 

zm.); 

3) z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, 

z późn. zm.); 

4) z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.); 

5) z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 

substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.). 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem 

przepisów dotyczących sprawowania przez wojewodę nadzoru i kar pieniężnych, które wejdą 

w życie z dniem 1 maja 2012 r. oraz przepisów w zakresie obwieszczenia ministra 

właściwego do spraw środowiska, o którym mowa w art. 86b, a także utworzenia strony 

internetowej, o której mowa w proponowanym art. 92b ustawy, które wejdą w życie z dniem 

1 stycznia 2013 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 r.  

Projekt usatwy był przedmiotem prac sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

Poprawki wprowadzone przez Komisję w przeważającej części mieściły się 

w meritum rozwiązań rządowych.  

Najistotniejszą poprawką wniesioną podczas prac Komisji było rozszerzenie zakresu 

przedmiotowego nowelizacji, poprzez wprowadzenie zmian w art. 60a i 62 ustawy z dnia 

17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 
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mających ma celu wydłużenie obowiązywania do roku 2016, dotychczasowych uregulowań w 

zakresie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 

W trakcie drugiego czytania, które miało miejsce na 10. posiedzeniu Sejmu w dniu 

14 marca 2012 r. zostały zgłoszone dwie poprawki (druk sejmowy nr 222-A), w których 

wnioskodawca odpowiednio zaproponował modyfikację definicji „krajowego wskaźnika 

średniego narażenia”, oraz aby zobowiązania  wymienione w ust. 1-9 art. 401c ustawy – 

Prawo ochrony środowiska, zostały określone w przywołanej powyżej ustawie jako 

zobowiązania wieloletnie budżetu państwa. 

W związku z powyższym projekt ustawy ponownie został skierowany do Komisji 

w celu jej rozpatrzenia. Komisja po rozpatrzeniu poprawek wniosła o ich odrzucenie.  

Ustawa została uchwalona w brzmieniu proponowanym przez Komisję  

 
III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 12 lit. a, art. 93 ust. 1 – w proponowanym brzmieniu ust. 1 w art. 93 ustawy – 

Prawo ochrony środowiska należy doprecyzować zawarte w nim odesłanie. W chwili 

obecnej przepis odsyła do art. 92 ust. 2 podczas, gdy zarówno z jego brzmienia, jak 

i mając na uwadze dotychczasową treść tej regulacji, zasadnym wydaje się dookreślenie, 

iż odesłanie następuje do art. 92 ust. 2 pkt 1. 

Mając powyższe na względzie proponuje się przyjęcie niżej wskazanej 

poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w ust. 1 po wyrazach „art. 92 ust. 2” dodaje się wyrazy „pkt 1”; 

 

2) art. 1 pkt 14, art. 96a ust. 1 – zgodnie z dodawanym art. 96a wojewoda sprawuje nadzór 

w zakresie terminowego uchwalania programów ochrony powietrza oraz planów działań 

krótkoterminowych przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jako 

organu rządowej administracji zespolonej w województwie. Wydaje się, iż biorąc pod 

uwagę treść art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, 

umiejscawiającego wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w gronie organów 

rządowej administracji zespolonej w województwie, takie dookreślenie w treści art. 96a 

ust. 1 jest zbędne i służy jedynie uzasadnieniu wprowadzenia danej normy (co znalazło 

swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu do projektu).  
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 14, w art. 96a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy 

„jako organu rządowej administracji zespolonej w województwie”; 

 

3) art. 1 pkt 14, art. 96a ust. 6 – mając na względzie zapewnienie jednoznaczności przepisu 

należałoby rozważyć konieczność doprecyzowania terminu, w którym kontrolowany 

organ powiadamia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o realizacji zaleceń 

pokontrolnych. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 14, w art. 96a w ust. 6 po wyrazach „w terminie 30 dni od” dodaje się wyrazy 

„dnia doręczenia”.  

 

Mirosław Reszczyński 

legislator 


