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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 25 czerwca 2019 r. 

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

o zarządzaniu kryzysowym 

(druk nr 1206) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Podstawowym celem zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Poś) jest przyśpieszenie procesu wyeliminowania zagrożeń związanych 

z występowaniem ponadnormatywnych stężeń niektórych zanieczyszczeń powietrza 

na większości obszaru Polski (przede wszystkim przekroczeń poziomów dopuszczalnych 

pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku azotu oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu). Ustawa nowelizująca ponadto wykonuje ogłoszony w dniu 22 lutego 2018 r. 

wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie skargi C-336/16 

Komisji Europejskiej (KE) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej niespełnienia 

wymogów określonych w art. 13 oraz art. 23 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla 

Europy (dyrektywa 2008/50/WE). 

Art. 13 dyrektywy 2008/50/WE stanowi o konieczności dotrzymania przez państwa 

członkowskie na obszarze stref i aglomeracji poziomów dopuszczalnych niektórych 

substancji w powietrzu, w tym dla pyłu zawieszonego PM10. 

Art. 23 dyrektywy 2008/50/WE wskazuje na konieczność przygotowania przez państwa 

członkowskie programów ochrony powietrza (POP), które stanowiłyby, że okres, w których 

występują przekroczenia norm jakości powietrza, będzie możliwie najkrótszy. 
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Wskazany wyrok TSUE dotyczy zaobserwowanych w latach 2007 – 2015 r. 

przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (wartość średniodobowa) 

w 35 strefach oraz poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (wartość 

średnioroczna) w 9 strefach (spośród 46 stref w skali kraju). Jednocześnie, mając na uwadze 

obserwowane przekroczenia norm jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10, TSUE 

stwierdził, że niepodejmowano odpowiednich działań naprawczych, określanych w POP, 

zmierzających do zapewnienia, aby okres występowania przekroczeń wartości 

dopuszczalnych dla stężenia pyłu PM10 w powietrzu był możliwie jak najkrótszy, co było 

konsekwencją niewłaściwie dokonanej transpozycji art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 

2008/50/WE.  

Obecnie zmieniane przepisy zapewniają właściwą transpozycję przez uwzględnienie jak 

najkrótszego terminu realizacji ww. działań. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy podnosi się, że większość państw członkowskich 

Unii Europejskiej, w tym Polska, ma trudności w sprostaniu wymogom jakości powietrza 

ze względu na zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10. Za te przekroczenia odpowiada 

zwłaszcza sektor bytowo-komunalny oraz transport. W związku z powyższym wszystkie 

działania naprawcze prowadzone są w kierunku zminimalizowania oddziaływania 

ww. sektorów na środowisko. W ramach rocznej zbiorczej oceny jakości powietrza w Polsce 

za 2017 r. pod kątem pyłu PM10, spośród 46 stref podlegających ocenie, w oparciu o wartość 

24-godzinną poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10, jedynie 12 stref zaliczono do klasy 

nieprzekraczających poziomu dopuszczalnego. Pomimo obserwowanego zmniejszania emisji 

prekursorów pyłów do powietrza, w dalszym ciągu przekroczenia norm dla pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5 pozostają najistotniejszym problemem jakości powietrza 

w Polsce.  

Ustawa modyfikuje przepisy Poś uwzględniając zarzuty KE, utrzymane w wyroku 

TSUE, odnośnie do konieczności dodania użytego w art. 23 dyrektywy 2008/50/WE 

sformułowania „programy ochrony powietrza określają odpowiednie działania, tak aby okres, 

w którym poziomy dopuszczalne nie są dotrzymywane, był jak najkrótszy”. Efektem 

wprowadzonych zmian będzie wyraźne zobowiązanie organów sporządzających POP do 

uwzględnienia ww. wymogu, tak aby działania naprawcze przewidziane w POP umożliwiały 

ograniczenie przekroczeń wartości dopuszczalnych w możliwie najkrótszym terminie. 
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Mając powyższe na uwadze ustawa wprowadza zmiany w zakresie skrócenia 

o 3 miesiące: 

– terminu opracowania i przedstawiania do zaopiniowania właściwym wójtom, 

burmistrzom lub prezydentom miast i starostom, dalej „wójtom”, projektu uchwały 

w sprawie POP, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji 

w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, o którym mowa w art. 91 ust. 1 Poś, 

– terminu określenia w drodze uchwały POP, o którym mowa w art. 91 ust. 3 Poś, 

– terminu opracowania i przedstawienia do zaopiniowania wójtom projektu uchwały 

w sprawie POP, mającego na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji 

w powietrzu, o którym mowa w art. 91 ust. 5 Poś, 

– terminu opracowania i przedstawienia do zaopiniowania wójtom projektu uchwały 

w sprawie planu działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka wystąpienia w danej 

strefie przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub 

docelowego substancji w powietrzu, od dnia otrzymania informacji o tym ryzyku od 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, o którym mowa w art. 92 ust. 1 Poś, 

– terminu uchwalenia planu działań krótkoterminowych, o którym mowa w art. 92 ust. 1c 

Poś, 

– terminu przekazania ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacji 

o uchwaleniu przez sejmik województwa POP, o którym mowa  w art. 94 ust. 2 Poś. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreśla się, że POP oraz plany działań 

krótkoterminowych są realizowane przez urzędy marszałkowskie od 2008 r. i pracownicy 

tych instytucji zdobyli od tego czasu wystarczające doświadczenie pozwalające na 

przyspieszenie realizacji tych programów i planów, pozwalające na skrócenie o 3 miesiące 

terminu ich przygotowania. 

Ustawą wprowadza się nowe zadanie dla ministra właściwego do spraw środowiska, 

polegające na obowiązku opiniowania, przekazanego przez zarząd województwa, projektu 

uchwały w sprawie POP (w art. 91 Poś ust. 2b i 2c).  

W celu wzmocnienia działań kontrolnych dodano w art. 91 Poś ust. 9f wskazujący na 

obowiązek monitorowania przez zarząd województwa postępu w realizacji działań 

naprawczych realizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym przez podmioty i organy 

wskazane w POP oraz w planie działań krótkoterminowych. 
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W art. 91 ust. 7a Poś określono niezbędny zakres tworzonych POP, ponadto  

znowelizowano art. 91 ust. 10 Poś, zawierający delegację do wydania rozporządzenia 

w sprawie POP i planów działań krótkoterminowych.  

Informowanie społeczeństwa o zagrożeniu wystąpienia przekroczeń norm jakości 

powietrza powierzono wojewódzkiemu centrum zarządzania kryzysowego – art. 92 i art. 93 

Poś. Konsekwencją tej decyzji ustawodawcy są odpowiednie zmiany w ustawie z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

W zmienionym art. 94 ust. 2a Poś nakłada się na zarząd województwa coroczny 

obowiązek sprawozdawczy polegający na przekazywaniu ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska i właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdania 

z postępu realizacji działań naprawczych wynikających z POP oraz PDK w terminie do 31 

marca za poprzedni rok kalendarzowy (obecnie co 3 lata). 

Ustawa ponadto precyzuje szereg przepisów dodanych do Poś w 2017 r. w związku 

z transpozycją do prawa polskiego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2015/2193/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych 

zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Celem zmian 

jest usunięcie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych przez doprecyzowanie zakresu 

stosowania tych przepisów, polegające na wskazaniu, że dotyczą one wyłącznie tych źródeł 

spalania paliw, które są objęte standardami emisyjnymi.  

Przepisy przejściowe – art. 3 i art. 4 odnoszą się do spraw związanych z wydawaniem 

decyzji eksploatacyjnych i pozwoleń na emisję dla źródeł spalania paliw o nominalnej mocy 

cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej 

zasady łączenia (w tym także wniosków dotyczących wydania albo zmiany takich pozwoleń). 

W art. 6 ustawy wprowadzono przepis przejściowy mówiący, że POP uchwalone przed 

dniem wejścia w życie projektowanej ustawy zachowują moc do czasu wejścia w życie 

uchwał w sprawie nowych programów, jednak nie dłużej niż przez okres, którego dotyczą 

te programy. 

W art. 7 określono terminy dla POP, których przygotowanie wynika z oceny poziomów 

substancji w powietrzu za 2018 r.  
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Przepis art. 8 przewiduje, że sprawozdanie okresowe przygotowane po raz pierwszy 

przez zarząd województwa obejmuje okres od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie POP 

do dnia 31 grudnia 2010 r.  

W art. 9 określono termin obowiązywania dotychczasowych przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 91 ust. 10 i art. 94 ust. 3 Poś. Ponieważ obecna delegacja zawarta 

w art. 91 ust. 10 umożliwia wydanie aktu realizującego wyrok TSUE C-336/16, uzasadnione 

jest jego bezterminowe utrzymanie w mocy i umożliwienie dokonywania jego zmian.  

W myśl art. 10 część przepisów ustawy wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia, ze względu na zobowiązanie nałożone przez KE na spotkaniu „package meeting” 

w dniu 16 listopada 2018 r., że do dnia 30 czerwca 2019 r. otrzyma ona nowe przepisy 

stanowiące wykonanie wyroku TSUE, oraz aby umożliwić administracji samorządowej 

przygotowanie, przyjęcie i przekazanie POP do ministra właściwego do spraw środowiska, 

który został zobowiązany do ich przekazania do KE, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Pozostałe uregulowania wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 82. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 3476) był projektem rządowym. Marszałek Sejmu 

skierował projekt do pierwszego czytania do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 

Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 r. wniosły 

o jego uchwalenie w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 3532). 

Nieliczne zmiany wprowadzone do projektu ustawy na etapie prac w Komisjach nie wpłynęły 

znacząco na meritum przedłożenia rządowego. W trakcie prac w Komisjach zgłoszono także 

wnioski mniejszości, których celem było wprowadzenie do ustawy przepisów wskazujących 

źródła finansowania, realizowanych przez samorządy obowiązków w zakresie 

opracowywania POP i planów działań krótkoterminowych. 

W trakcie drugiego czytania na 82. posiedzeniu Sejmu w dniu 13 czerwca 2019 r. nie 

zgłoszono poprawek.  

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia rządowego ze zmianami 

proponowanymi przez Komisje, przy 287 głosach za, 136 głosach przeciw oraz 1 głosie 

wstrzymującym się. 
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III. Uwaga  

– art.10 – w myśl art. 10 część przepisów ustawy na wejść w życie z dniem 

następującym po dniu ogłoszenia. W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazuje się, 

iż powodem tak krótkiej vacatio legis, jest zobowiązanie nałożone przez KE, że do dnia 

30 czerwca 2019 r. otrzyma nowe przepisy stanowiące wykonanie wyroku TSUE. Mając 

na uwadze cel ustawodawcy, aby do dnia 30 czerwca br., możliwe było przekazanie KE, 

obowiązujących przepisów we wskazanym zakresie, należy zwrócić uwagę na następującą 

kwestię. Odpowiednia vacatio legis musi uwzględniać w szczególności wynikający z art. 122 

ust. 2 Konstytucji termin podjęcia przez Prezydenta decyzji co do podpisania ustawy (21 dni). 

Określenie dnia wejścia ustawy zmieniającej w życie z pominięciem zagwarantowanego 

Prezydentowi terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy stanowi wystarczającą 

przesłankę stwierdzenia, że narusza się nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis. 

W przypadku przedmiotowej ustawy, mając na względzie, że będzie ona rozpatrywana na 

najbliższym posiedzeniu Senatu (w dniu 26 czerwca br.), zakładany przez ustawodawcę cel, 

może zostać osiągnięty, jedynie w przypadku gdy Prezydent nie wykorzysta w pełni 

przysługującego mu w 21–dniowego terminu na podjęcie decyzji co do podpisania ustawy. 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Główny legislator 


