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I. Ewolucja systemu przepisów o ochronie środowiska w polskim prawie wewnętrznym

A. Przyjęcie ustawy
1. Przyjęcie ustawy – Prawo ochrony środowiska. Przyjęta 27.4.2001 r. przez Sejm RP1

ustawa – Prawo ochrony środowiska nie jest aktem podejmującym w polskim prawodawstwie
zagadnienia ochrony środowiska po raz pierwszy. Wręcz przeciwnie, wywodzi się ona z długich
już tradycji regulacji prawnych do tych zagadnień się odnoszących, mających swoje źródła
w myśli naukowej i społecznej kształtowanej już przed ponad 150 laty. Komentarz do przepisów
ustawy PrOchrŚrod powinien więc wspomnieć o jej źródłach i tradycjach polskich przepisów
związanych z ochroną środowiska.

B. Początki
1. Początki prawnej ochrony środowiska wiązane są zwykle z regulacjami odnoszącymi2

się do ochrony szczególnie cennych obiektów przyrodniczych i obszarów, wartościowych od
strony właśnie przyrodniczej czy krajobrazowej. W dawniejszych czasach chodziło o wartości
ekonomiczne, jednak o regulacjach charakterystycznych dla współczesnego podejścia ochron-
nego mówi się od chwili, gdy głównym motywem podejmowanych działań ochronnych stały się
tzw. wartości idealne (naukowe, estetyczne, historyczno-pamiątkowe czy wartość przyrodnicza
wynikająca z zagrożenia gatunku bądź obszaru). W takim kontekście do najstarszych na
ziemiach polskich aktów prawnych związanych z ochroną przyrody, jako elementu środowiska,
zalicza się ustawę Sejmu Krajowego we Lwowie z 10.7.1869 r. „względem zakazu łapania,
wytępiania i sprzedawania zwierząt alpejskich właściwych Tatrom, świstaka i dzikich kóz”
(Dziennik Ustaw i Rozporządzeń Krajowych dla Królestwa Galicji i Lodomerii w Wielkim
Księstwie Krakowskim, część XI, s. 16). Ustawa ta uchwalona została dzięki rozwiniętym pracom
badawczym, prowadzonym na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie, oraz działalności organizacji społecznych, takich jak Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
czy Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika.

2. Regulacje związane z ochroną obiektów przyrodniczych o wartościach kulturowych3
i zabytkowych. Ten nurt działań ochronnych kontynuowany był po odzyskaniu niepodległości,
uznawano go za na tyle ważny, że pierwsze regulacje związane z ochroną obiektów przy-
rodniczych o wartościach kulturowych i zabytkowych pojawiły się jeszcze w trakcie działań
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zmierzających do odzyskania niepodległości. Wskazuje się tu przede wszystkim na dekret Rady
Regencyjnej Królestwa Polskiego z 31.10.1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury
(Dziennik Praw 1918, Nr 16, poz. 36). Kolejnym aktem kontynuującym ten nurt, ale już
z wyraźnym nastawieniem przyrodniczym, było rozp. Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z 16.9.1919 r. o ochronie niektórych zabytków przyrody (MP Nr 208). Przyjmowane
były w latach 20. także przepisy podejmujące kwestie ochrony zasobów przyrody od strony
gospodarczej, związane zwłaszcza z gospodarką leśną i łowiecką (wprowadzono koncepcję
ochrony użytkowej dzikich zwierząt łownych), także rybacką (warto przypomnieć tu znaną
ustawę z 7.3.1932 r. o rybołówstwie, Dz.U. Nr 35, poz. 357 ze zm., która obowiązywała ponad
sześćdziesiąt lat). Szczytowym jednak osiągnięciem dorobku międzywojennej myśli naukowej
i społecznej (J.G. Pawlikowski, W. Goetel, A. Wodziczko, W. Szafer) związanej z ochroną przyrody
była uchwalona 10.3.1934 r. ustawa o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 34, poz. 274), uznawana
ówcześnie za jeden z najnowocześniejszych, w skali światowej, aktów wdrażających idee ochrony
przyrody, faktycznie jednak w niewielkim zakresie do wybuchu II wojny światowej zrealizowane.

3. Ustawa o ochronie przyrody z 1949 r. Po II wojnie stosunkowo szybko przyjęty został 4
kolejny akt, stanowiący rozwinięcie ustawy z 1934 r., o nieco bardziej jednak kompleksowym
charakterze. Była to ustawa z 7.4.1949 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 1972 r. Nr 49, poz. 317
ze zm.), będąca elementem całego zespołu aktów z tego okresu, dotyczących kwestii korzystania
i ochrony zasobów środowiska, zaliczanych do tzw. nurtu planistycznego. Nowatorski charakter
ustawy z 1949 r. polegał na objęciu jej ogólnymi założeniami po raz pierwszy właściwie
całego środowiska przyrodniczego, mimo że w przepisach szczegółowych przeważały regulacje
charakterystyczne dla ochrony konserwatorskiej. Ustawa tworzyła ramy dla konstruowania
i realizacji całościowej polityki ochrony środowiska, wyprzedzając w tej mierze, jak podkreślał
J. Jendrośka (Ustawa – Prawo ochrony środowiska. Komentarz, CPE, Wrocław 2001, s. 22),
o prawie dwadzieścia lat przyjmowane w innych państwach koncepcje kompleksowego podejścia
do środowiska. Koncepcje te pozostały jednak praktycznie na papierze, nie zostały wdrożone do
praktyki, bowiem zbyt odbiegały od praktyki ideologiczno-gospodarczej lat 50. XX w. w Polsce.

4. Regulacje ustawowe. Bardziej rozbudowane regulacje szczebla ustawowego, związane 5
z ochroną środowiska, zaczęły się pojawiać dopiero w połowie lat 60., na fali wzmożonego
zainteresowania problematyką także w skali europejskiej i światowej. W tym czasie przyjęto
kilka aktów prawnych związanych zwłaszcza z ochroną środowiska przed zanieczyszczeniami.
Warto tu przede wszystkim wskazać ustawę z 31.1.1961 r. o ochronie wód przed zanieczysz-
czeniem (Dz.U. Nr 5, poz. 33), wchłoniętą później przez ustawę z 30.5.1962 r. – Prawo
wodne (Dz.U. Nr 34, poz. 158), której założenia rozwijała następnie ustawa z 24.10.1974 r. –
Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230). Akty te wprowadziły do prawa polskiego nowoczesne
założenia prawnej ochrony wód przed zanieczyszczeniem, które w pewnych elementach
utrzymane zostały do dnia dzisiejszego i w kontekście tzw. ochrony jakościowej reprezentowane
są w PrOchrŚrod. Z ochroną przed zanieczyszczeniem związana była także ustawa z 31.4.1966 r.
o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem (Dz.U. Nr 14, poz. 87),
podejmująca zagadnienia w jej tytule wskazane w prawie polskim po raz pierwszy na szczeblu
ustawowym. Akty te zostały uzupełnione szeregiem przepisów wykonawczych, zaś kwestie
ochrony środowiska zaczęły się pojawiać także w przepisach dotyczących innych dziedzin, jak
gospodarowanie przestrzenią, prawo budowlane, prawo górnicze, korzystanie z gruntów. Regula-
cje te dały podstawę do refleksji teoretycznej nad ich kształtem, przyjmowanymi instrumentami
prawnej ochrony, skutecznością tych instrumentów (zob. w szczególności W. Brzeziński, Ochrona
prawna naturalnego środowiska człowieka, Warszawa 1975). Dyskusja teoretyczna prowadzona
w drugiej połowie lat 70., wzmocniona także wydarzeniami mającymi miejscem w skali
światowej (zwłaszcza chodzi tu o efekty poświęconej globalnym problemom ochrony środowiska
tzw. Konferencji Sztokholmskiej z 1972 r.) wskazywała na nieskuteczność istniejącej regulacji,
co w pewnej części miało być skutkiem jej rozproszenia i braku przepisów ogólnych. Stało się
to impulsem i podstawą do podjęcia prac legislacyjnych, zmierzających do opracowania aktu
rangi ustawy, porządkującego system prawnej ochrony środowiska.
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C. Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska ze stycznia 1980 r.
1. Przyjęcie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. W programie doskonalenia6

prawa przyjętym uchw. Rady Ministrów w 1974 r. założono, że jednym z elementów takiego
doskonalenia powinno być uchwalenie ustawy o ochronie środowiska. Pracujący nad ustawą
zespół ekspertów uznał, że zbyt wcześnie jest na przyjęcie takiego aktu w postaci kompleksowej
kodyfikacji przepisów ochronnych, należy więc ograniczyć się do przyjęcia przepisów ogólnych
i częściowej kodyfikacji, zwłaszcza obejmujących zagadnienia do tej pory nieregulowane bądź
wymagające zmiany (zob. W. Brzeziński, Węzłowe zagadnienia legislacyjne ochrony środowiska,
PiP 1975, Nr 5). Wspomniana uchw. RM planowała przyjęcie ustawy na rok 1975, jednak
ostatecznie uchwalono ją dopiero pięć lat później w postaci ustawy z 31.1.1980 r. o ochronie
i kształtowaniu środowiska (tekst pierwotny Dz.U. Nr 3, poz. 6, t.j. Dz.U. z 1994 r. Nr 49,
poz. 196 ze zm.).

2. Ratio legis. Zgodnie z zamierzeniami ustawa z 1980 r. była aktem o charakterze częściowej7
kodyfikacji, zawierając przepisy ogólne, o charakterze przepisów wspólnych dla prawnych
regulacji związanych z ochroną środowiska, obejmowała także szereg kwestii szczegółowych,
dla części będąc wyłączną podstawą dla podejmowania działań ochronnych. Te ostatnie to
zwłaszcza kwestie ochrony powietrza, ochrony przed odpadami, wibracjami i promieniowaniem,
ochrony przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Przepisami wspólnymi były przepisy dotyczące
finansowych środków ochrony środowiska, środków odpowiedzialności karnej, włączając w to
administracyjne kary pieniężne, przepisy odnoszące się do struktur organów i jednostek
działających w ochronie środowiska (tu w szczególności system funduszy ochrony środowiska).
W ustawie starano się również skonstruować pewne wytyczne o charakterze zasad ogólnych
systemu prawnej ochrony środowiska, tytułując w taki sposób rozdział 1 w dziale I. Taka
konstrukcja pozwalała niektórym autorom na określanie ustawy jako kompleksowej, będącej
w systemie przepisów o ochronie środowiska swoistą „konstytucją ochronną” (tak np. L. Łustacz,
Kompleksowa ochrona środowiska, PiP 1980, Nr 3).

Ustawa podzielona została na osiem działów (przepisy ogólne, podstawowe kierunki
ochrony środowiska, wykonywanie ochrony środowiska, odpowiedzialność za skutki naruszenia
środowiska, środki ekonomiczne ochrony środowiska, organizacja ochrony środowiska, przepisy
karne i kary pieniężne za naruszenie wymagań ochrony środowiska, przepisy przejściowe
i końcowe). Postanowienia ustawy w wielu wypadkach miały charakter ogólny i zawierały
odesłania do aktów szczegółowych. Podkreślano jednak znaczenie art. 111 ust. 1, konstruującego
pewną regułę kolizyjną zakładającą nadrzędność ustawy nad przepisami o ochronie środowiska
obowiązującymi w dniu jej wejścia w życie, eliminującą tym samym przy rozpatrywaniu
stosunku przepisów ustawy do wcześniejszych aktów szczegółowych zasadę lex specialis derogat
legi generali. Przepis był nawet podstawą do stwierdzenia przez NSA, że ustawa w stosunku
do innych przepisów o ochronie środowiska zawartych we wszelkich dziedzinach prawa ma
charakter lex specialis (wyr. NSA z 3.4.1989 r., IV SA 77/89, GPr. 1990, Nr 2, s. 8). Reguła ta
jednak w oczywisty sposób traciła z upływem czasu na znaczeniu, nie pozwalając na nadanie
ustawie charakteru aktu w pełni wiodącego dla wszystkich przepisów o ochronie środowiska.
Problem jednak stosunku ustawy ogólnej do przepisów szczegółowych utrzymał swoją aktualność
i na gruncie PrOchrŚrod.

3. Wady ustawy. Ustawa, skonstruowana w określonym systemie ustrojowym, obarczona była8
wieloma wadami, wskazywano zwłaszcza na ogólnikowy charakter i blankietowość wielu jej
przepisów. Tym niemniej podkreślano również zalety w postaci próby objęcia kwestii ochrony
środowiska regulacją kompleksową, konstruującą wytyczne o charakterze ogólnym, wpisującą się
w pewien nurt działań legislacyjnych podejmowanych ówcześnie w Europie (zob. A. Wasilewski,
Ustawa o ochronie środowiska. Wprowadzenie, Kraków 1996, s. 10 i n.). Ważne miało być
zawarcie w ustawie definicji pewnych pojęć dla ochrony środowiska kluczowych, a do tamtej
pory prawnie nie wyjaśnianych, skonstruowanie wspomnianej wyżej reguły kolizyjnej z art. 111,
odwołanie się do powszechnie uznawanych zasad prawa i polityki ochrony środowiska. Wiele
z tych założeń zostało uznanych także w PrOchrŚrod i odpowiednie rozwiązania w tej ustawie
przyjęte mają swoje źródło w postanowieniach ustawy ze stycznia 1980 r.
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D. Traktat stowarzyszeniowy i obowiązek dostosowania prawa wewnętrznego do
wymagań prawa wspólnotowego

1. Dostosowanie prawa stanowi obowiązek związany z członkostwem w Unii Europejskiej 9
– kraje zamierzające przystąpić do Unii musiały dostosować swoje przepisy, zasady i procedury
tak, aby w sposób skuteczny włączona została do ich krajowego systemu prawnego i administra-
cyjnego całość tzw. acquis communautaire. W dniu 16.12.1991 r. w Brukseli został podpisany
Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony,
a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z drugiej strony, który wszedł
w życie 1.2.1993 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38). Artykuł 71 zobowiązywał Polskę do
„pełnego zagwarantowania, że wymogi ochrony środowiska będą od samego początku włączone
do polityki państwa”. W art. 68 i 69 Polska zobowiązała się do stopniowego dostosowywania
prawa wewnętrznego z systemem prawnym obowiązującym we Wspólnocie, poprzez przyjęcie
międzynarodowych standardów ochrony środowiska. W szeregu przepisów szczegółowych
wskazano, iż w procesie przemian prawnoustrojowych i gospodarczych przestrzeganie wymagań
ochrony środowiska jest niezbędne, zmiany takie nie mogą skutkować negatywnymi efektami
środowiskowymi. W październiku 1999 roku przyjęty został przez Rząd RP dokument pt. „Sta-
nowisko negocjacyjne Polski w obszarze «środowisko»”, gdzie ustalono, iż datą końcową procesu
transpozycji i implementacji prawa wspólnotowego w tej dziadzinie miał być koniec 2002 r.,
z zachowaniem we wskazanych dziedzinach okresów przejściowych dla pełnej implementacji
(głównie ze względu na koszty dostosowania). W dokumencie zawarto wykaz obowiązujących
w końcu 1999 r. w Polsce aktów prawnych związanych z ochroną środowiska, w odniesieniu
do których dla wykonania obowiązku transpozycji konieczne było podjęcie prac legislacyjnych.
Wśród tych aktów znalazła się naturalnie i ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r.

2. Transpozycja prawa wspólnotowego jest rozumiana jako obowiązek przyjęcia lub 10
zmiany krajowych ustaw, zasad i procedur administracyjnych, w sposób umożliwiający nadanie
skuteczności aktom prawa pochodnego, w szczególności dyrektywom, czyli odpowiednie dosto-
sowanie krajowych ustaw, zasad i procedur do wymogów prawa wspólnotowego. W momencie
przystąpienia do Unii Europejskiej każdy kraj powinien mieć przyjętą do swojego krajowego
systemu prawnego i administracyjnego całość acquis communautaire, czyli „dorobku prawnego
Wspólnoty (Unii)”. Termin ten obejmuje przede wszystkim dyrektywy, rozporządzenia i decyzje
przyjęte na podstawie Traktatów, które wspólnie tworzą tzw. prawo pierwotne i pochodne. W jego
skład wchodzą także wszystkie zasady, założenia polityki, prawa i cele ustalone w odpowiednich
dokumentach przyjmowanych przez organy Unii. Kolejny element to orzeczenia i wykładnia
Trybunału Sprawiedliwości, wreszcie umowy międzynarodowe podpisane przez Komisję Eu-
ropejską, a także deklaracje i uchwały Rady (szerzej zob. np. H. Machińska, Rozwój prawa
i instytucji Wspólnot Europejskich. Podstawy funkcjonowania Unii Europejskie,Warszawa 1997).

3. Proces dostosowywania polskiego prawa wewnętrznego, regulującego kwestie związane 11
z ochrona środowiska, do wymagań prawa unijnego realizowany był w latach 1997–2004, ze
szczególną natomiast intensywnością w latach 1999–2001. Rok 1997 to przyjęcie nowej ustawy
o odpadach, aktu po raz pierwszy regulującego, w sposób całościowy i zdecydowanie bardziej
niż do tej pory rozbudowany, kwestie postępowania z odpadami. Przygotowanie i przyjęcie
tej ustawy pokazało jednak, że proces dostosowania jest rzeczą skomplikowaną, wymagającą
bardzo specyficznego podejścia, ostateczny bowiem efekt, czyli ustawa z 27.6.1997 r. o odpadach
(Dz.U. Nr 96, poz. 592 ze zm.) okazał się w wielu elementach jednak z prawem wspólnotowym
niezgodny. Doświadczenia te okazały się przydatne w pracach nad głównym aktem prawa
wewnętrznego realizującym obowiązek dostosowania, czyli ustawą zastępującą ustawę o ochronie
i kształtowaniu środowiska. Ustawa miała dokonać transpozycji kilkunastu aktów prawa
wspólnotowego.

II. Ustawa – Prawo ochrony środowiska

A. Koncepcje kształtu ustawy i droga legislacyjna projektu
1. Prace nad nową ustawą. W momencie przyjęcia przez Radę Ministrów dokumentu okreś- 12

lającego zadania związane z dostosowaniem polskiego prawa ochrony środowiska do wymagań
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prawa wspólnotowego, czyli w 1999 r., prace nad nową ustawą ogólną już się od dłuższego czasu
toczyły, a praktycznie nawet wstępny projekt został przygotowany. W 1996 r. przygotowanie
projektu zostało bowiem zlecone przez ówczesne ministerstwo ochrony i kształtowania środowi-
ska zespołowi ekspertów, działającemu pod przewodnictwem prof. J. Sommera, w którego skład
wchodzili zarówno teoretycy prawa ochrony środowiska, jak i osoby reprezentujące praktykę.
Koncepcja regulacji przygotowana przez zespół stała się podstawą do opracowania oficjalnego
projektu rządowego ustawy.

2. Rola nowej ustawy w systemie przepisów o ochronie środowiska. W trakcie prac nad13
projektem jedną z ważniejszych dyskutowanych kwestii była rola nowej ustawy w systemie
przepisów o ochronie środowiska, w tym stopień kompleksowości rozwiązań w niej zawartych.
Chodziło zwłaszcza o pytanie, jak wiele kwestii szczegółowych należałoby do ustawy włączyć
rezygnując z ich regulowania aktami odrębnymi. W ostatecznym wyniku przyjęty został model
bardzo zbliżony do ustawy z 1980 r., model aktu ogólno-szczegółowego, jednak w porównaniu
z ustawą z 1980 r. okrojonego o wyłączenie przepisów o odpadach (co w odniesieniu do
ustawy z 1980 r. także faktycznie już wówczas się dokonało przez uchwalenie w 1997 r. ustawy
o odpadach), ze względu na przyjęcie w 1998 r. nowego KK w projekcie nie pojawiły się również
przepisy dotyczące przestępstw przeciw środowisku. Przygotowany projekt był jednak znacznie
obszerniejszy od obowiązującej ustawy z 1980 r., głównie ze względu na uwzględnienie w nim
wymagań wielu aktów prawa wspólnotowego i wprowadzenie tym samym do prawa polskiego
nowych koncepcji i instytucji prawnych. Były to przede wszystkim przepisy dotyczące dostępu
do informacji o środowisku, procedur oceny oddziaływania na środowisko, ochrony jakości
środowiska i prawa emisyjnego, łącznie z systemem pozwoleń emisyjnych.

3. Rządowy projekt ustawy o ochronie środowiska złożony został do Sejmu RP kwietniu14
2000 r. (Druk sejmowy Nr 1856 z 17.4.2000 r.). Odrębnie opracowany został projekt tzw. ustawy
wprowadzającej (ustawy o wprowadzeniu ustawy o ochronie środowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw – Druk sejmowy Nr 1864 z 17.4.2000 r.). Dla opracowania projektu
ustawy sejmowa komisja ochrony środowiska i zasobów naturalnych powołała podkomisję
nadzwyczajną, zajmującą się równocześnie pracami nad projektem nowej ustawy o odpadach
i projektem ustawy wprowadzającej, działającą pod kierunkiem posła J. Górnego. W trakcie prac
nad projektem dokonano w nim szeregu zmian, poprawek i uzupełnień, m.in. zaproponowano
także nowy tytuł ustawy, mający podkreślać jej wiodącą rolę w systemie przepisów o ochronie
środowiska (ustawa – Prawo ochrony środowiska). Pojawiła się także koncepcja połączenia
projektu ustawy o ochronie środowiska i ustawy o odpadach (także szczegółowych ustaw
związanych z postępowaniem z odpadami, równolegle w Sejmie opracowywanych (ustawy
o odpakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców
w zakresie gospodarowania odpadami), dla uzyskania większego stopnia konsolidacji przepisów
o ochronie środowiska, jednak ze względów formalnych (wymagania procesu legislacyjnego)
i presji czasu (konieczności możliwie szybkiego przyjęcia przepisów dla wykonania obowiązków
związanych z dostosowaniem do prawa wspólnotowego) z idei tej zrezygnowano.

Komisja ochrony środowiska przedstawiła pierwsze sprawozdanie z prac nad projektem
29.11.2000 r. (Druk sejmowy Nr 2421), projekt został skierowany do drugiego czytania. Na
posiedzeniu w dniu 10.1.2001 r. zgłoszono do projektu wiele poprawek, komisja ustosunkowała
się do nich w sprawozdaniu z 1.2.2001 r. (Druk sejmowy Nr 2421a). Ustawa została uchwalona
1.3.2001 r. i skierowana do Senatu RP, który na posiedzeniu w dniu 30.3.2001 r. zgłosił szereg
poprawek (Druk sejmowy Nr 2473 z 3.4.2001 r.). Komisja ochrony środowiska do tych poprawek
ustosunkowała się w dniu 24.4.2001 r. (Druk sejmowy Nr 2810) i ustawa została ostatecznie
uchwalona w dniu 27.4.2001 r.

B. Systematyka wewnętrzna ustawy – Prawo ochrony środowiska
1. Systematyka ustawy. Prawo ochrony środowiska, ze względu na swą obszerność (w pier-15

wotnej wersji liczyła 442 artykuły), ma rozbudowaną systematykę wewnętrzną, o charakterze
quasi-kodeksowym. Systematyka ta obejmuje osiem tytułów: 1) Przepisy ogólne, 2) Ochrona
zasobów środowiska, 3) Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, 4) Poważne awarie, 5) Środki
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finansowo-prawne ochrony środowiska, 6) Odpowiedzialność w ochronie środowiska, 7) Organy
administracji i instytucje właściwe do spraw ochrony środowiska. Tytuły te są następnie dzielone
na działy i rozdziały.

2. Dostęp do informacji o środowisku. W czasie prac nad projektem ustawy zostały z niego 16
w pewnym momencie wyłączone przepisy dotyczące dostępu do informacji o środowisku i ocen
oddziaływania na środowisko, które ujęto w postaci odrębnego projektu ustawy o postępowaniu
w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz o dostępie do informacji o środowisku i jego
ochronie, uchwalonej przez Sejm 9.11.2000 r. Jak podkreślono w uzasadnieniu do rządowego
projektu ustawy było to konieczne ze względu na warunek, z jakim miało być związane przy-
dzielanie środków z funduszu ISPA, począwszy od roku 2001. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji
Europejskiej, środki z funduszu mogły być przyznawane tylko na te projekty, które wcześniej
zostały poddane procedurze oceny oddziaływania na środowisko, zgodnej z prawem wspólno-
towym, zaś fundusz miał być uruchomiony od 1.1.2001 r. (zaś ustawa PrOchrŚrod znajdowała
się wówczas jeszcze w fazie prac legislacyjnych). Z chwilą wejścia w życie PrOchrŚrod, ustawa
z 9.11.2000 r. o postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowiska oraz o dostępie
do informacji o środowisku i jego ochronie została uchylona, bowiem odpowiednie przepisy
znalazły się z powrotem w PrOchrŚrod (w tytule I dział V i VI). Z 15.11.2008 r. kwestie to
znowu z ustawy ogólnej zostały wyłączone, ze względu na wejście w życie ustawy z 3.10.2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.).

3. Cechy charakterystyczne dla konstrukcji ustawy – Prawo ochrony środowiska. W li- 17
teraturze (zob. w szczególności J. Jendrośka, M. Bar, Prawo ochrony środowiska. Podręcznik,
Wrocław 2005, s. 520 i n.) podkreśla się kilka charakterystycznych cech konstrukcji ustawy,
podkreślających przyjęte założenia ustalające jej rolę jako aktu wiodącego w systemie. Zwraca się
więc po pierwsze uwagę na umieszczanie na początku poszczególnych części ustawy (tytułów lub
działów) przepisów regulujących kwestie ogólne, co ma na celu zapewnienie spójności wewnętrz-
nej dla konstrukcji tychże fragmentów i całej ustawy, a także ujednolicenia sposobu regulacji
i zapewnienia kompleksowego podejścia do kwestii ochrony środowiska. Druga z podkreślanych
cech ma być charakterystyczna dla regulacji materialnych, związanych z ochroną środowiska
przed zanieczyszczeniami, i polegać na rozdzieleniu w odrębnych jednostkach struktury ustawy
kwestii odnoszących się do ustalania wymagań jakościowych dla poszczególnych elementów
środowiska od zagadnień oddziaływania na te elementy (prawo emisyjne w ścisłym znaczeniu).
Służyć ma to zapewnieniu spójności horyzontalnej regulacji odnoszących się do ochrony jakości
(w odniesieniu do poszczególnych komponentów) i spójności wertykalnej (pomiędzy ustalaniem
wymagań jakościowych i reglamentacją oddziaływania na różne elementy środowiska.

C. Ustawa PrOchrŚrod jako ustawa ogólna i horyzontalna
1. Rola ustawy. Od strony teoretyczno-prawnej rolę PrOchrŚrod w systemie przepisów 18

o ochronie środowiska w sposób jednoznaczny określić nie jest łatwo, co zresztą ma swoje źródła
jeszcze w dyskusjach nad rolą ustawy z 1980 r. Wynika to z braku mimo wszystko pewnej
konsekwencji w tworzeniu prawa ochrony środowiska, chociaż prace prowadzone w latach
2000–2001 zmierzały w dobrym kierunku, próbowały bowiem dokonać pewnej konsolidacji. Po
upływie jednak blisko dziesięciu lat wydaje się, że koncepcje te praktycznie zostały zaniechane,
dość widoczna jest bowiem tendencja zmierzająca raczej do dywersyfikacji przepisów i tworzenia
odrębnych aktów regulujących coraz bardziej szczegółowe i odrębne zagadnienia. Wydaje się
przy tym, że jest tendencja reprezentowana przede wszystkim przez administrację centralną,
odmienna od działań podejmowanych w innych państwach (np. dążenia do kodyfikacji prawa
ochrony środowiska w prawie niemieckim, włoskim, szwedzkim czy holenderskim), także
na szczeblu unijnego prawa pochodnego. Tym bardziej więc istotna staje się rola w takim
systemie aktów o walorach ogólniejszych, porządkujących system, odgrywających w nim rolę
wiodącą. Akty takie ostatnio bywają nazywane także „aktami horyzontalnymi”, po części
wzorem prawa unijnego, ze względu na objęcie ich regulacją pewnych zagadnień o charakterze
wspólnym dla całej problematyki ochrony środowiska. Wydaje się jednak, że cecha „ogólności”
i „horyzontalności” to niedokładnie to samo.
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2. Charakter ustawy. Ustawa – Prawo ochrony środowiska niewątpliwie ma po pierwsze19
charakter ustawy ogólnej. Szczególne znaczenie mają jej przepisy o charakterze ogólnym, tzn.
zawierające normy prawne mające zastosowanie do regulacji stosunków prawnych opartych
w pierwszym rzędzie na przepisach innych ustaw. Istotną rolę z tego punktu widzenia powinny
odgrywać postanowienia zawarte w dziale II tytułu I, mające charakter „zasad ogólnych”
w rozumieniu teoretyczno-prawnym (zob. zwłaszcza koncepcję J. Wróblewskiego, wyróżniającą
zasady prawa i postulaty systemu prawa; zasadami systemu prawa autor nazywa normy prawa
obowiązującego, które z uwagi na swoje znaczenie mogą być uznawane jako podstawowe dla
całego systemu prawa lub jego części – zob. J. Wróblewski, Prawo obowiązujące, a ogólne zasady
prawa, ZNUŁ 1965, z. 42, s. 29). Uznanie zasad wprowadzanych w dziale I tytułu I ustawy za
„zasady ogólne” w sensie przyznawanym tej instytucji prawnej przez teorię prawa, i to zasad
ogólnych nie tylko ustawy PrOchrŚrod, ale całego systemu przepisów o ochronie środowiska,
stworzyłoby podstawę do ujednolicania interpretacji i praktyki stosowania tego systemu. Nie
można było nadać im takiego charakteru przez odpowiednie określenie pozycji ustawy w tym
systemie, bowiem Konstytucja RP nie przewiduje możliwości różnicowania mocy obowiązującej
ustaw, nie skorzystano także z wzoru art. 111 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Cel taki można natomiast osiągnąć poprzez odwoływanie się do tych zasad w innych przepisach
związanych z ochroną środowiska, czego dokonano w aktach przyjmowanych równolegle
z PrOchrŚrod (np. art. 1 ust. 2 nieobowiązującej już ustawy o odpadach z 27.4.2001 r., t.j. Dz.U.
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) czy art. 9 ust. 3 ustawy z 18.7.2001 r. – Prawo wodne, t.j.
Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.). Późniejsze akty jednak już takich konstrukcji nie przewidywały,
co powoduje istotne problemy dla ustalania ich wzajemnego stosunku z PrOchrŚrod. Także
orzecznictwo sądowe na razie nie wykształciło takiego podejścia do przepisów PrOchrŚrod,
praktycznie niestety nie są one traktowane jako „zasady ogólne” w sensie wskazanym wyżej. Nie
oznacza to jednak, iż z tej idei należałoby rezygnować. Postulowany cel można byłoby osiągać
poprzez odwoływanie się do tych zasad w innych przepisach związanych z ochroną środowiska,
co byłoby chyba wystarczającą wskazówką dla organów administracji publicznej stosujących
prawo oraz dla orzecznictwa.

Uwagi powyższe mają zastosowanie i do innych fragmentów PrOchrŚrod, także istotnych
dla ujednolicania interpretacji i stosowania wszelkich przepisów o ochronie środowiska. Warto
tu wskazać art. 3, czyli słowniczek ustawy, precyzujący sposób rozumienia szeregu pojęć dla
ochrony środowiska podstawowych, czy przepisy tytułu II, istotne dla konstrukcji służących
ochronie jakości środowiska. Te ostatnie przepisy mają także, a może nawet w pierwszym rzędzie,
cechę przepisów horyzontalnych. Podobnie można byłoby ocenić rolę postanowień ustawy
odnoszących się do instrumentów finansowo-prawnych stosowanych w ochronie środowiska, czy
przepisów o odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej.

Słowniczek z art. 3 powinien mieć podstawowe znaczenie dla zapewnienia spójności
pojęciowej w przepisach środowiskowych. Problem zapewnienia takiej spójności pojęciowej
musi być rozwiązywany przez odpowiednio staranne konstruowanie projektów nowych przepisów
– już wypracowane i zdefiniowane prawnie pojęcia nie mogą być bez należytego uzasadnienia
zmieniane (a jeżeli, to przez formalną nowelizację). Niedopuszczalne natomiast wydaje się
dublowanie tych pojęć, czyli wprowadzanie odrębnych definicji takiego samego pojęcia, jak już
w ustawie ogólnej (lub innej) zdefiniowane, tylko ze względu na treść nowego aktu prawnego.
Postulaty te jednak odbiegają od aktualnej praktyki co nie oznacza, iż interpretacje dokonywane
w komentarzu powinny taką praktykę popierać.

3. Wyodrębnienie wybranych zagadnień do samodzielnych ustaw. Horyzontalny charakter20
PrOchrŚrod został znacznie osłabiony pojawieniem się dwóch ustaw rozbudowujących pewne
postanowienia o takim właśnie charakterze bądź „wyjmujących” je z ustawy. Chodzi tu w pierw-
szym przypadku o ustawę z 13.4.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 210 ze zm.), która służąc transpozycji do prawa polskiego wymagań
dyrektywy 2004/35/WE PE i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko
w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu
(Dz.Urz. UE L z 2004 r. Nr 143, s. 56 ze zm.) uregulowała zagadnienia, które powinny zostać
włączone do tytułu VI PrOchrŚrod. Drugi przypadek to wspomniana już wcześniej InfŚrodU.
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Wyodrębnienie wskazanych zagadnień do samodzielnych ustaw, w stosunku do których nie
podjęto próby powiązania ich z ustawą ogólną (a w każdym razie wyraźnego określenia ich
wzajemnego stosunku) jest oceniane przez doktrynę negatywnie. Dla przykładu ocenia się, że
uregulowanie zagadnień wskazanych w tytule InfŚrodU, dotychczas w całości regulowanych
PrOchrŚrod, wydaje się działaniem co najmniej niezbyt przemyślanym, dezorganizującym system
przepisów o ochronie środowiska, mogącym skutkować istotnymi problemami interpretacyjnymi
i trudnościami w stosowaniu przepisów o ochronie środowiska. Koncepcja spotkała się z dość za-
sadniczym sprzeciwem ze strony polskiej doktryny prawa ochrony środowiska (zob. opinie do
projektu ustawy opublikowane w Biul. BAS 2008, Nr 5, dotyczącym Druków sejmowych Nr 767
i 768; opinie dla komisji nie miały w praktyce znaczenia, decydujący był kształt zamierzenia
rządowego).

4. Miejsce ustawy – Prawo ochrony środowiska w systemie przepisów o ochronie śro- 21
dowiska. Konsekwencją aktualnego podejścia do konstruowania systemu przepisów o ochronie
środowiska, ich interpretacji i stosowania jest swego rodzaju „rozdwojenie jaźni” co do oceny
roli w tym systemie PrOchrŚrod. Z jednej strony, szereg jej przepisów powinny mieć dla
systemu charakter podstawowy, z drugiej jednak praktyka legislacyjna, praktyka orzecznicza
(sądowa i administracyjna) czy praktyka stosowania prawa na tę ich rolę niespecjalnie zwracają
uwagę. Powoli więc ustawa staje się tylko jednym z wielu aktów całego systemu, w którym
znaczenie mają przede wszystkim przepisy szczegółowe regulujące kwestie ochrony przed
zanieczyszczeniem, w tym wydawanie pozwoleń emisyjnych, czy funkcjonowanie systemu
opłat i administracyjnych sankcji finansowych. Na funkcjonowanie ustawy nie wpływa także
pozytywnie brak koncepcji skutecznego zorganizowania aparatu państwa realizującego zadania
związane z ochroną środowiska, czego wyrazem są liczne i dość nieskoordynowane zmiany
do przepisów działu II ustawy (zob. w tych kwestiach M. Górski, W poszukiwaniu modelu
administrowania sprawami ochrony środowiska w Polsce, [w:] Między tradycją a przyszłością
w nauce prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Janowi Bociowi (pod
red. J. Supernata), Wrocław 2009, s. 176–189).

5. Liczne nowelizacje ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zauważyć też należy, że 22
ustawa podlega permanentnym zmianom, od momentu jej przyjęcia było już takich nowelizacji
blisko 100. W sporej części zmiany te są związane z koniecznością uwzględniania zmieniających
się dotychczasowych bądź też nowych przepisów prawa unijnego. Najnowszym tego przykładem
jest bardzo obszerna nowelizacja z lipca 2014 r., związana głównie z opóźnioną transpozycją
tzw. dyrektywy o emisjach przemysłowych (dyrektywa IED z 2010 r.).

III. Ukształtowanie systemu przepisów o ochronie środowiska w prawie wewnętrznym

A. Transpozycja prawa unijnego
1. Transpozycja prawa unijnego. Ustawa – Prawo ochrony środowiska była w 2001 r. 23

przyjmowana jako jeden z podstawowych aktów realizujących wynikające z Traktatu o Stowa-
rzyszeniu zobowiązanie dostosowywania, w zakresie ochrony środowiska, regulacji polskiego
prawa wewnętrznego do wymagań prawa wspólnotowego. Przyjmowany w 2001 r. projekt
zapewniał transpozycję około dwudziestu aktów prawa wspólnotowego. Proces transpozycji ma
jednak charakter ciągły, trwa oczywiście także i po uzyskaniu przez Polskę pełnego członkostwa
w Unii Europejskiej. W stosunku do niektórych z tych aktów transpozycja była dokonywana
poprzez nowelizację PrOchrŚrod. W konsekwencji obecnie ustawa jest aktem transponującym
dla kilkudziesięciu już obecnie aktów prawa unijnego, wymienionych w przypisie do ustawy.

Dla praktyki interpretacji i stosowania przepisów ustawy sprawa ma podstawowe znaczenie,
większość bowiem przepisów ustawy, mając swoje źródło w postanowieniach prawa unijnego,
powinna być interpretowana w sposób umożliwiający uzyskanie zgodności ustalonego sposobu
rozumienia przepisu z wymaganiami prawa unijnego, odkodowana na podstawie przepisów
treść normy prawnej powinna służyć osiąganiu celów określonych w odpowiednich aktach
prawa unijnego. Jest to obowiązek tzw. prowspólnotowej interpretacji prawa wewnętrznego.
Wynikające z dyrektywy zobowiązanie do osiągnięcia przez państwa członkowskie skutku przez
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dyrektywę zamierzonego oraz wynikający obecnie z przepisu art. 4 ust. 3 TUE (Traktatu o Unii
wersja europejskiej, wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C z 2010 r. Nr 83, s. 3) obowiązek
podjęcia wszystkich właściwych środków, zarówno o charakterze ogólnym, jak i specjalnym,
zapewniających wykonanie tego zobowiązania, wiążą wszystkie organy państw członkowskich.
Sąd bądź organ krajowy powinien – na tyle, na ile jest to możliwe – interpretować prawo
wewnętrzne z uwzględnieniem celów i treści dyrektywy tak, aby osiągnąć skutek w niej
zamierzony i nie naruszyć tym samym odpowiednich wymagań TFUE (Traktat o Funkcjonowaniu
Unii Europejskiej wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C z 2010 r. Nr 83, s. 49). W szczególności
chodzi o obecny art. 288 i 291, zgodnie z którym dyrektywy wiążą państwa członkowskie co do
osiągnięcia zakładanego rezultatu (zob. np. w orzecznictwie ETS sprawa 14/83, S. von Colon
i E. Kamann v. Kraj Federalny Nordrhein-Westfalen, Zb. Orz. 1984, s. 1891).

2. Metody podejścia do transpozycji prawa unijnego. Zgodzić by się należało z poglą-24
dem wyrażonym w literaturze (zob. w szczególności J. Jendrośka, M. Bar, Prawo ochrony
środowiska. Podręcznik, CPE, Wrocław 2005, s. 504 i n.), iż w procesie transpozycji prawa
wspólnotowego (obecnie unijnego) do prawa wewnętrznego można wyróżnić trzy metody
podejścia. W początkowym okresie (późne lata 90. ubiegłego wieku) przeważały działania
o charakterze „harmonizacji”, zakładające uzyskanie ogólnej zgodności, co jednak okazało
się, zwłaszcza na przykładzie ustawy o odpadach z 1997 r., niezbyt skutecznym. Ustawę –
Prawo ochrony środowiska można natomiast traktować jako jeden z najlepszych przykładów
działań adaptacyjnych, gdzie zgodność z prawem wspólnotowym starano się uzyskać nie przez
mechaniczne przenoszenie tamtych regulacji, ale przez odpowiednie przekształcenia regulacji
i instytucji prawnych charakterystycznych dla prawa polskiego (np. system pozwoleń emisyjnych).
W ostatnim czasie coraz częstsze są natomiast działania które, nieco przerysowując, można
byłoby określić jako „kopiowanie” regulacji unijnych. O ile ma to sens dla przenoszenia
podstawowych pojęć, które muszą być rozumiane identycznie, czy dostosowywania prawa
wewnętrznego celem umożliwienia bezpośredniego stosowania rozporządzeń, to traktowanie tej
metody jako całościowego rozwiązania problemu transpozycji nie wydaje się racjonalnym, powo-
duje bowiem istotne problemy z włączeniem takich regulacji w istniejący system, jego tradycję.

B. Ustawy horyzontalne, ustawy sektorowe i przepisy uzupełniające
1. System ustaw środowiskowych. Ukształtowany w ciągu ostatniego dziesięciolecia sys-25

tem aktów prawnych zawierających przepisy związane z ochroną środowiska obejmuje już
kilkadziesiąt aktów rangi ustawy i ponad sto aktów wykonawczych (pomijając tu liczne akty
prawne ustanawiające, w oparciu o ustawę o ochronie przyrody z 2004 r., formy ochrony
przyrody). W systemie tym ciągle ma znaczenie tzw. ustawa wprowadzająca, akt mający
w pierwszym rzędzie znaczenie techniczne w tym sensie, iż rozstrzygał on szereg kwestii
wiążących się z wprowadzeniem do obowiązującego porządku prawnego dwóch kluczowych
dla prawa ochrony środowiska ustaw oraz dokonaniem w związku z tym pewnych zmian
w innych aktach prawnych. Ustawa zawiera jednak także przepisy zawierające rozstrzygnięcia
o charakterze materialnoprawnym, najczęściej modyfikujące bądź uzupełniające funkcjonujące
instytucje prawne, rozstrzygnięcia mające wciąż znaczenie dla podejmowania bądź oceny
różnych działań związanych z ochroną środowiska. Ustawa konkretyzowała bowiem szereg
obowiązków różnych podmiotów w kontekście ustalenia ram czasowych dla ich realizacji,
także w kontekście konsekwencji prawnych określonych działań podejmowanych przed wejściem
w życie PrOchrŚrod czy ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm).

2. Klasyfikacja ustaw środowiskowych. Obowiązujące akty rangi ustawowej, związane26
z ochroną środowiska, można podzielić na kilka grup, biorąc pod uwagę ich treść, znaczenie
dla całego systemu i miejsce w nim. Po pierwsze bowiem, da się wyróżnić akty o charakterze
ogólnym i horyzontalnym, regulujące instytucje prawne istotne dla całego systemu prawnej
ochrony środowiska. Akty te oczywiście przede wszystkim PrOchrŚrod, ale także wskazywane
już wyżej SzkodyU i InfŚrodU. Najbardziej ogólny charakter ma naturalnie PrOchrŚrod, pozo-
stałe dwie dotyczą wyodrębnionych kwestii, przy czym InfŚrodU także zagadnień wiążących się
z organizacją aparatu administracji sprawami ochrony środowiska. Ustawodawca nie rozstrzygnął
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jednak w sposób wyraźny wzajemnego stosunku pomiędzy tymi ustawami, co w praktyce
powoduje problemy w interpretacji i stosowaniu przepisów poszczególnych aktów.

3. Ustawy „sektorowe”. Bardzo rozbudowaną grupę tworzą akty o charakterze określanym 27
jako „sektorowy”, co jest związane z zakresem ich regulacji, obejmującym bądź poszczególne
sektory (elementy) środowiska, bądź określone typy działań wpływających na środowisko. Do tej
grupy zaliczane są w szczególności akty w stosunkowo kompleksowy sposób regulujące zasady
korzystania i ochrony określonych elementów środowiska, jak kontynuująca tradycje regulacji
jeszcze z okresu międzywojennego bądź nawet starsze: ustawa – Prawo wodne czy ustawa
o ochronie przyrody, także ustawa prawo górnicze i geologiczne, przepisy związane z ochroną
wartości użytkowych gruntów. W tej też grupie należałoby umieścić cały zespół, w części
bardzo szczegółowych, ustaw regulujących zasady postępowania z odpadami, na czele z ustawą
dla tego zespołu pełniącą funkcję ustawy ogólnej w postaci pierwotnie ustawy o odpadach
(z kwietnia 2001 r., zastąpiona ustawą o odpadach z grudnia 2012 r., transponującą przepisy
dyrektywy PE i Rady 2008/98/WE z 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre
dyrektywy, Dz.Urz. UE L z 2008 r. Nr 312, s. 3). Grupa obejmuje również akty regulujące
gospodarcze korzystanie z zasobów biosfery (prawo leśne, łowieckie, rybackie, przepisy
o rolnictwie ekologicznym) oraz regulacje odnoszące się do humanitarnej ochrony zwierząt.
Ostatnio rozbudowywane są przepisy związane z ochroną powietrza, gdzie poza regulacjami
PrOchrŚrod wprowadzane są akty prawne realizujące cele ochrony klimatu (np. ustawa z 2004 r.
wprowadzająca system handlu uprawnieniami do emisji, zastąpiona ustawą z 28.4.2011 r.
o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Dz.U. Nr 122, poz. 695 ze
zm.). Wspomnieć też trzeba o przepisach dotyczących postępowania z substancjami uznanymi za
niebezpieczne (przepisy o substancjach i preparatach chemicznych, o produktach biobójczych).

4. Ustawy „pozasektorowe”. Trzeci zespół aktów obejmuje różnego rodzaju akty, które nie 28
dotyczą bezpośrednio kwestii ochrony środowiska, jednak ich konstrukcje i instytucje prawne
tymi aktami tworzone wykorzystywane są dla osiągania celów ochrony środowiska. Do takich
regulacji zaliczane są w szczególności przepisy ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) i ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w odniesieniu do wymagań, jakim powinny
ze względów środowiskowych odpowiadać produkty przepisy o normalizacji i badaniu jakości.
Odrębnie trzeba zwrócić uwagę na przepisy ustrojowe i kompetencyjne, kształtujące pozycję
i zadania aparatu państwa obciążonego zadaniami ochronnymi. Przepisy te są dość rozrzucone,
zawierają je zarówno ustawy o charakterze ustrojowym (np. ustawy samorządowe) czy akty
podejmujące materialne kwestie ochrony środowiska (tu także PrOchrŚrod czy InfŚrodU).
W systemie działa tylko jeden akt w zasadzie wyłącznie poświęcony kwestiom organizacji
aparatu, czyli ustawa z 20.7.1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 686 ze zm.). To rozproszenie przepisów kompetencyjnych dość dobrze charakteryzuje
i system organizacyjny ochrony środowiska, cechujący się również rozproszeniem kompetencji
i właściwie brakiem koncepcji zorganizowania aparatu i podziału kompetencji.

Z kolei w zakresie zagadnień związanych z odpowiedzialnością prawną w ochronie
środowiska istotne znaczenie mają przepisy aktów ogólnych typu kodeksowego, w szczególności
przepisy KC i KK. Ustawa PrOchrŚrod, mimo włączenia do jej treści postanowień kwestii
odpowiedzialności prawnej dotyczących (tytuł VI), nie ma charakteru aktu w tym względzie
kompleksowego, wręcz odwrotnie, raczej uzupełnia tylko przepisy zawarte w innych aktach.

C. Prawo ochrony środowiska jako odrębna gałąź prawa
1. Prawo ochrony środowiska jako odrębna gałąź prawa. Wskazane wyżej rozbudowanie 29

regulacji prawnej i jej rozczłonkowanie już od dość dawna skłaniało do poszukiwania koncepcji
teoretycznych, za pomocą których można byłoby próbować uporządkować tę regulację i osiągnąć
dzięki temu większy stopień jej jednolitości pojęciowej i treściowej, a dzięki temu ułatwienie
interpretacji i stosowania przepisów i większą ich skuteczność. Stosunkowo popularną i często
dyskutowaną była koncepcja uznania zespołu przepisów o ochronie środowiska za nową,
wyodrębnioną gałąź prawa.
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Koncepcja ta dyskutowana była już w latach 80-tych ubiegłego wieku [zob. np. L. Jastrzębski,
Prawo ochrony środowiska jako odrębna gałąź prawa, referat na Ogólnopolskiej Sesji Naukowej
„Ochrona prawna naturalnego środowiska człowieka”, Kraków, 20–21.10.1980 (Materiały Sesji,
s. 3 i n.); także M. Górski, Prawo ochrony środowiska jako odrębna gałąź prawa (w poglądach
doktryny polskiej i niemieckiej), SPE 1993, t. XLVIII, s. 57–70] a jej głównym punktem wyjścia
było pojawienie się ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska z 1980 r. Dyskusja trwa do
chwili obecnej, chociaż już ze znacznie mniejszym natężeniem, a włączenie do komentarza uwag
tej kwestii dotyczących uzasadnione jest przede wszystkim tym, że pojawienie się w zespole
przepisów ochronnych aktu o charakterze ogólnym, typu kodeksowego, próbującego system
uporządkować, w dyskusjach tych jest traktowane jako jeden z istotniejszych argumentów
przemawiających za stwierdzeniem wyodrębnienia się takiej gałęzi.

Sprawa ma jednak także znaczenie praktyczne. Przepisy związane z ochroną środowiska
są pewnego rodzaju nowością, ale nowością żywiołowo się rozwijającą, obejmującą swoim
zasięgiem coraz szerszy zakres zagadnień. Pojawiają się więc problemy związane z interpreto-
waniem i stosowaniem tych przepisów, częściowo wynikające z ich niedopracowania, spowodo-
wanego częstym pośpiechem w tworzeniu, ale także z braku doświadczenia. Uporządkowanie
ich w postaci spójnej gałęzi (czy chociażby powiązanego ze sobą, opartego na wspólnych
zasadach zespołu) przynajmniej część tych kłopotów by zniwelowało lub ograniczyło, ułatwiłoby
interpretację, w szczególności w orzecznictwie. Dałoby więc także szansę na lepszą skuteczność
wprowadzanych regulacji. Szczególną w tym rolę powinien odgrywać właśnie akt o charakterze
dla danej dziedziny wiodącym, czyli PrOchrŚrod.
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Tytuł I. Przepisy ogólne

Dział I. Zakres obowiązywania ustawy
Literatura: J. Ciechanowicz-McLean, Z. Bukowski, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska.
Komentarz, Warszawa 2008; Z. Bukowski, Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Toruń 2009.

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]
Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów,

z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:
1) zasady ustalania:

a) warunków ochrony zasobów środowiska,
b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,
c) kosztów korzystania ze środowiska;

2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) obowiązki organów administracji;
5) odpowiedzialność i sankcje.
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I. Przepisy art. 1 w systematyce ustawy
1. Zakres przedmiotowy ustawy – Prawo ochrony środowiska. Przepis art. 1 ma charakter 1

typowy dla większości aktów rangi ustawowej dotykających problemów prawa materialnego,
w sposób ogólny charakteryzuje bowiem zakres zainteresowania ustawy. Użycie sformułowania
„w szczególności” oznacza, że w wyliczeniu znalazły się tylko wybrane zagadnienia spośród
objętych ustawą, przyjąć by należało, iż najistotniejsze. Z wyliczenia tego wykreślone zostały
z dniem 15.11.2008 r. punkty 2 i 3, odnoszące się do kwestii dostępu do informacji o środowisku
i udziału społeczeństwa w postępowaniach, w których są rozstrzygane sprawy z zakresu ochrony
środowiska, jako że przepisy regulujące wskazane zagadnienia zostały z tym dniem z ustawy
PrOchrŚrod. wykreślone, przejęła je bowiem InfŚrodU.
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Art. 1 Nb 2–3 Tytuł I. Przepisy ogólne

Zagadnienia wskazane w art. 1 pkt 2 i 3 do systemu polskiego prawa ochrony środowiska
wprowadzone zostały przepisami Konstytucji RP z 1997 r. (art. 74 ust. 3 i 4) oraz rozwinięte
w postanowieniach ustawy z 9.11.2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 109, poz. 1157 ze zm.). Ustawa ta z dniem
wejścia w życie ustawy PrOchrŚrod przestała obowiązywać, zagadnienia nią regulowane były
uwzględnione w działach IV–VI tytułu I, zaś od 15 listopada przejęła tę regulację InfŚrodU.
Ocenę racjonalności i potencjalnych skutków tego posunięcia legislacyjnego zob. w „Ogólnej
charakterystyce ustawy Prawo ochrony środowiska i jej miejsca w systemie przepisów o ochronie
środowiska” (Nb 20).

II. Wymagania zrównoważonego rozwoju i powiązanie z przepisami Konstytucji RP

1. Wymagania zrównoważonego rozwoju. Przepis art. 1, wskazując w sposób przykładowy2
główne zagadnienia regulowane ustawą, określa także wyjściowe założenia przyjętego sposobu
regulacji normowanych zagadnień, poprzez odwołanie się do konieczności przestrzegania
„wymagań zrównoważonego rozwoju”. Takie sformułowanie oznacza, że „wymagania zrówno-
ważonego rozwoju” mają być traktowane jako główna wytyczna dla określania zasad ochrony
środowiska i warunków korzystania z jego zasobów (tak też Z. Bukowski, Zrównoważony
rozwój w systemie prawa, Toruń 2009, s. 465). Pojęcie „zrównoważony rozwój” definiowane jest
w słowniczku ustawy (art. 3 pkt 50 – zob. komentarz do przepisu), wobec czego „wymagania
zrównoważonego rozwoju” należałoby interpretować, zgodnie z definicją językową (zob. Słownik
języka polskiego, PWN 2002, t. III, s. 761) jako zespoły warunków, które muszą być spełnione
w trakcie określania zasad ochrony i warunków korzystania ze środowiska dla osiągnięcia celów
i cech zrównoważonego rozwoju. Takie rozumienie wytycznej z art. 1 ust. 1 zdanie wstępne
oznacza także, iż ideą ustawy, nazwanej „Prawem ochrony środowiska” jest nie przede wszystkim
i bezwzględnie ochrona środowiska (rozumianego przez ustawę zresztą praktycznie jako środowi-
sko przyrodnicze – zob. definicję pojęcia w art. 3 pkt 39), ale ochrona środowiska w powiązaniu
z zaspokajaniem potrzeb człowieka i traktowanie obu zespołów wymagań w sposób równorzędny.

2. Zgodność z Konstytucją RP. Odwołanie się w art. 1 do „wymagań zrównoważonego3
rozwoju” wiąże postanowienia ustawy z regulacjami konstytucyjnymi. Zgodnie z art. 5 Konsty-
tucji RP „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium,
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dzie-
dzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego
rozwoju”. Przepis konstruuje więc wytyczną dla realizacji przez aparat państwa podstawowych
jego zadań, w tymże przepisie wymienionych a warto podkreślić, że za jedno z tych głównych
zadań Konstytucja uznaje „ochronę środowiska”. Tym samym ochrona środowiska zyskuje walor
konstytucyjnego obowiązku, obciążającego państwo i jego aparat, zadania z tego zakresu państwo
musi więc realizować. Sposób, w jaki te zadania powinny być wykonywane, dookreśla m.in.
art. 74 Konstytucji RP – z równoległym uwzględnianiem potrzeb człowieka (art. 74 ust. 1
– państwo ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym
pokoleniom) i wymagań ochrony środowiska (ust. 2 – obowiązkiem władz publicznych jest
ochrona środowiska).

Bliższe przyjrzenie się wskazanym przepisom Konstytucji RP pozwala na stwierdzenie, iż
zawierają one konstrukcję praktycznie taką samą, jak analizowane zdanie wstępne art. 1 ust. 1
– ochrona środowiska jest elementem zrównoważonego rozwoju, realizowana jest równolegle
w interesie człowieka i środowiska. W takim sensie PrOchrŚrod, należałoby uznać za główny akt
rozwijający postanowienia Konstytucji RP związane z traktowaniem ochrony środowiska
jako obowiązku państwa i jego aparatu. Obciążające na podstawie ustawy określone organy
państwa obowiązki regulowane PrOchrŚrod (ale oczywiście i innymi ustawami szczegółowymi)
mają w ten sposób bezpośrednie źródło w Konstytucji RP, naruszenie tych obowiązków jest
naruszeniem Konstytucji RP i powinno być oceniane w kategoriach odpowiedzialności konsty-
tucyjnej. Używane w Konstytucji RP pojęcie „władze publiczne” obejmuje cały aparat państwa.
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Dział I. Zakres obowiązywania ustawy Nb 4–8 Art. 1
III. Zadania władz publicznych w przepisach ustawy – Prawo ochrony środowiska

1. Obowiązki organów administracji. Podniesione wyżej stwierdzenia podkreśla także i sam 4
przepis art. 1 ust. 1 wskazując w pkt 4 dokonanego w nim wyliczenia, że postanowienia
ustawy w zakresie wskazanym w zdaniu wstępnym normują „obowiązki organów administracji”.
Adresaci obowiązków określeni zostali wprawdzie węziej, niż w powoływanych przepisach
Konstytucji RP, „organy administracji” to tylko część aparatu państwa („władzy publicznej”
według Konstytucji RP), jednak jest to część pełniąca główne funkcje wykonawcze i do niej
przede wszystkim kierowane są postanowienia ustawy związane z kształtowaniem zasad ochrony
i korzystania ze środowiska. Aparat administracji, wykonując zadania związane z wykonywaniem
funkcji państwa i zaspokajaniem różnorakich potrzeb społecznych, ma obowiązek podejmować
także zadania z zakresu ochrony środowiska. Nie oznacza to jednak równocześnie, że inne organy
„władzy publicznej” zadaniami takimi nie są obciążone, oczywiście są również, w zakresie
przydzielonych im zadań i kompetencji.

2. Zakres kompetencji przyznanych organom administracji. Ustawa określa obowiązki 5
organów administracji praktycznie w całym zakresie swojej treści, kwestia ta nie została
ograniczona wyłącznie do przepisów zawartych w tytule VII ustawy „Organy administracji
oraz instytucje ochrony środowiska”. Ten fragment ustawy dotyczy zagadnień o charakterze
organizatorskim – w takim sensie, iż jego postanowienia starają się zorganizować system aparatu
administracji podejmującego zadania z zakresu ochrony środowiska i określić podstawowe
założenia podziału kompetencji pomiędzy różne człony tegoż aparatu. Materialny zakres tych
kompetencji ustalają jednak inne przepisy, zawarte w różnych częściach ustawy, w szczególności
dotyczących ochrony jakości środowiska (tytuł II), ochrony przed zanieczyszczeniem (tytuł III),
poważnych awarii (tytuł IV), stosowania środków finansowych (dział V) czy nadzoru i eg-
zekwowania odpowiedzialności z tytułu niewykonywania obowiązków związanych z ochroną
środowiska (w szczególności dział III w tytule VI).

3. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zauważyć też należy, że powołany 6
tytuł VI ustawy i jego nazwa, w której znalazło się słowo „instytucje” wskazują, iż dokonane
w art. 1 ust. 1 wyliczenie zagadnień będących przedmiotem zainteresowania ustawy i w tym
zakresie ma charakter przykładowy, przepisy tytułu VI rzeczywiście bowiem nie odnoszą
się tylko do organów administracji, powołują także i określają zadania takich instytucji, jak
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, będących państwową bądź samorządowymi
jednostkami organizacyjnymi, wykonującymi istotne zadania służące ochronie środowiska, ale
nie mających statusu organów administracji.

IV. Materialny zakres ustawy według art. 1

A. Kwestia „ochrony środowiska” i „zasad ochrony środowiska”
1. Słowniczek. We wstępnym zdaniu przepisu art. 1 ust. 1 użyto terminów o charakterze 7

normatywnym, zdefiniowanych w słowniczku ustawy (art. 3) i wielokrotnie później w ustawie
używanych. W szczególności chodzi tu o powoływany już wyżej w komentarzu do niniejszego
przepisu (Nb 2) termin „zrównoważony rozwój” (zob. definicję w art. 3 pkt 50), będący także
terminem używanym w Konstytucji RP (zob. art. 5), a także termin „ochrona środowiska”
(zob. art. 3 pkt 13). Termin „ochrona środowiska” pojawia się w kontekście stwierdzenia
wskazującego, iż ustawa określa „zasady ochrony środowiska”, którego to stwierdzenia nie
należałoby w tym miejscu odnosić do „zasad prawa” czy też „zasad” rozumianych jako
pewne fundamentalne dla danej działalności wytyczne, ściśle wiążące ich adresatów, chociaż
w ustawie można znaleźć przepisy konstruujące właśnie „zasady” w obu tych rozumieniach.
W komentowanym przepisie słowo „zasady” użyte zostało raczej jako wskazanie roli przepisów
ustawy, założonej jako akt dla tej dziedziny stosunków społecznych o charakterze ogólnym.

2. Konstrukcja przepisu. Patrząc na określenie użyte w zadaniu wstępnym z takiego 8
punktu widzenia należałoby stwierdzić, że od strony logicznej całą konstrukcja art. 1 jest
niezbyt szczęśliwa. Zagadnienia zawarte w przykładowym wyliczeniu w całości trudno byłoby
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Art. 1 Nb 9–12 Tytuł I. Przepisy ogólne

określić jako właśnie „zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów”,
taki charakter mają chyba tylko kwestie wskazane w pkt 1, trudno natomiast tak nazwać
np. „obowiązki organów administracji”. Korzystniejszym dla konstrukcji całego artykułu byłoby
prawdopodobnie połączenie w ust. 1 zdania wstępnego i treści pkt 1, pkt 5 i 6 powinny być
natomiast ujęte w przepisie odrębnym, wskazującym inne kwestie będące przedmiotem regulacji
ustawowej.

3. Niekonsekwencja logiczno-językowa. Patrząc na treść art. 1 pod kątem logiczno-języko-9
wym można mieć również zastrzeżenia do powiązania zdania wstępnego z pkt 1 wyliczenia.
W treści mamy bowiem do czynienia ze sformułowaniem następującym – „Ustawa określa . . .
zasady ochrony . . . i warunki korzystania z zasobów środowiska . . . w szczególności . . . zasady
ustalania warunków ochrony zasobów. . . , warunków wprowadzania substancji . . . ”. Pewne
kwestie wydają się być powtórzone, trudne jest także powiązanie wyliczenia ze sformułowaniami
zawartymi w zdaniu wstępnym – czy np. przepis wskazuje, iż określenie przez ustawę „warunków
korzystania z zasobów” odbywa się przez określenie „zasad ustalania warunków ochrony
zasobów”? Ta niekonsekwencja jest o tyle kłopotliwa, że poważnie utrudnia ustalenie, w oparciu
o art. 1, głównych celów ustawy, co powinno być punktem wyjścia dla dalszego prowadzenia
wykładni teleologicznej przepisów szczegółowych. Tym niemniej taką próbę warto podjąć.

B. Ochrona zasobów środowiska
1. Przebieg ochrony środowiska. Przyjąć by należało, że zdanie wstępne przepisu art. 110

oraz pkt 1a i 1b określają zarówno merytoryczny, co do pojęcia użytego w jej tytule – ochrona
środowiska, zakres obowiązywania ustawy, jak i podstawowe założenie sposobu realizacji tej
ochrony. Jak wskazano już wyżej, odwołując się do postanowień Konstytucji RP (Nb 2)
ochrona środowiska powinna według ustawodawcy przebiegać równolegle i dwutorowo – poprzez
ustalanie warunków ochrony zasobów, w tym szczególności wymagań dotyczących jakości tych
zasobów, oraz zasad korzystania z tych zasobów, w tym w szczególności zasad wprowadzania
do środowiska substancji lub energii (czyli dokonywania emisji – zob. definicję w art. 3 pkt 4).
Podstawowym założeniem co do sposobu realizacji ochrony jest wobec powyższego przyjęcie,
że ochrona dopuszcza korzystanie z zasobów środowiska, ale pod warunkiem uwzględnienia
wymagań zrównoważonego rozwoju w formule ustalonej ustawą.

2. Warunki ochrony zasobów środowiska są ustalane przede wszystkim w tytule II ustawy.11
Ustalenia tego ustawa dokonuje w dwojaki sposób – po pierwsze, jest to tylko wskazanie
generalnych zasad ochrony danego elementu, które to zasady są precyzowane poprzez odesłanie
do przepisów szczególnych (biosfera, woda, kopaliny – dział III, VII i VIII w tytule II), po drugie
zaś zasady generalne ustawa rozwija w dalszych swoich przepisach (powietrze, gleba i ziemia
– dział II, IV–VI w tytule II). Szczególną uwagę przepisy ustawy zwracają na zasady ochrony
jakościowej, zwłaszcza co do ustalania wymagań, jakim pod tym względem środowisko powinno
odpowiadać, konstruując w tym celu standardy jakości środowiska, także badania przestrzegania
tych wymagań i podejmowania działań zmierzających do przywrócenia standardów naruszonych
(tu głównie dział I w tytule II).

C. Ochrona przed zanieczyszczeniem
1. Ochrona przed zanieczyszczeniem. Wyjątkowo ważne wydają się być w ustawie12

przepisy dotyczące ochrony przed zanieczyszczeniem, a więc postanowienia określające zasady
kształtowania emisji, zawarte głównie w tytule III. Przepisy te formułują zarówno wymagania
materialne, konieczne dla zapewnienia wymaganego poziomu dopuszczalnej emisji (dział I–III
w tytule III), jak również zasady ustalania tego poziomu oraz narzędzia prawne, za pomocą
których cele te miałyby być osiągane. Wśród tego typu narzędzi podstawowe funkcje powinny
pełnić ogólne standardy emisyjne oraz pozwolenia emisyjne, za pomocą których następować
będzie precyzowanie indywidualnego poziomu dopuszczalnej emisji (dział IV w tytule III). Z in-
stytucją pozwoleń emisyjnych, a dokładniej jednej z ich kategorii – pozwoleń zintegrowanych,
związany jest tytuł VIII, regulujący zasady wyjątkowego określania treści takiego pozwolenia
w oznaczonych sytuacjach.
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Dział I. Zakres obowiązywania ustawy Art. 2
2. Programy dostosowawcze. Przepisy tego ostatniego fragmentu ustawy od początku miały 13

jednak charakter tymczasowy, co wynikało z założeń przyjętych w samej konstrukcji „progra-
mów dostosowawczych”, przewidzianych do wypełnienia ściśle określonej funkcji (zapewnienia
wdrożenia do praktyki skomplikowanych wymagań pozwoleń zintegrowanych). Warto jednak
zwrócić uwagę, że w instytucji „programów dostosowawczych” znalazła się pewna konstrukcja
prawna, pomyślana bardziej dalekosiężnie, a dla której programy dostosowawcze miały być
pewnego rodzaju poligonem doświadczalnym. Chodziło o negocjacyjny tryb ustalania treści
programu, który to tryb był rozważany jako perspektywicznie możliwy do zastosowania przy
ustalaniu treści i innych rozstrzygnięć, mających postać aktów administracyjnych, zwłaszcza
dla przykładu pozwoleń zintegrowanych. Koncepcja jednak na razie nie ma oficjalnie dalszych
konsekwencji, sama instytucja „programów dostosowawczych” okazała się rzadko wykorzysty-
wana w praktyce, stąd i ocena możliwości wprowadzenia idei trybu negocjacyjnego jest na tej
podstawie trudna.

D. Koszty korzystania ze środowiska
1. Określenie zasad kosztów korzystania ze środowiska. Istotne znaczenie dla określenia 14

zakresu zainteresowania ustawy, z punktu widzenia próby ustalenia pewnej „filozofii” podejścia
tego aktu do formuły korzystania ze środowiska, w kontekście jego ochrony, ma stwierdzenie
zawarte w pkt 1c, według którego jednym z celów ustawy jest określenie zasad ustalania
kosztów korzystania ze środowiska. Sformułowanie takie oznacza, iż, co do zasady, ustawa
wychodzi z założenia, że zasoby środowiska nie mają charakteru dóbr wolnych, korzystanie
z nich powinny bowiem być wycenione zaś korzystający obciążony odpowiednimi należnościami.
Zagadnienia te regulowane są przepisami zawartymi w tytule V ustawy, poświęconym środkom
finansowo-prawnym wykorzystywanym dla osiągania celów ochrony środowiska, przy czym
środki te realizują nie tylko cel wskazany w pkt 1c, a więc mają za zadanie odzwierciedlać
koszty ponoszone przez wskazane podmioty za korzystanie ze środowiska, pełnią także funkcje
sankcji finansowych związanych z określonymi naruszeniami obowiązków ochronnych, a więc
działają i dla realizacji założenia wskazanego w art. 1 pkt 5.

E. Odpowiedzialność w ochronie środowiska
1. Odpowiedzialność i sankcje. Odwołanie się w art. 1 do regulowania przepisami 15

PrOchrŚrod kwestii odpowiedzialności i sankcji oczywiście po pierwsze dotyczy tych zagadnień
w kontekście ochrony środowiska, po drugie zaś jest wskazaniem o charakterze ogólnym –
ustawa te kwestie podejmuje, jednak regulacji w niej zawartych nie można traktować jako
wyczerpujących zagadnienia związane z określeniem zakresu odpowiedzialności za realizację
obowiązków związanych z ochroną środowiska i z ustaleniem sankcji z tytułu niewykonywania
czy niewłaściwego wykonywania tych obowiązków. Jak wskazano już wyżej (zob. uwagi
w „Ogólnej charakterystyce ustawy – Prawo ochrony środowiska i jej miejsca w systemie
przepisów o ochronie środowiska”) PrOchrŚrod w kwestiach związanych z odpowiedzialnością
dotyka głównie problemu w kontekście określania zasad odpowiedzialności za naruszanie
obowiązków ochronnych określonych jej przepisami, ogólniejszy charakter mają tylko niektóre
przepisy działu I w tytule VI (zwłaszcza roszczenia z art. 323 i 326), także niektóre instrumenty
odpowiedzialności administracyjnej (dział III w tytule VI).

Art. 2. [Wyłączenia]
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do spraw uregulowanych w przepisach prawa atomowego.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie:

1) obowiązku posiadania pozwolenia,
1a) wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

2) ponoszenia opłat,
w razie prowadzenia działań ratowniczych.

2a. Przepisów ustawy nie stosuje się także w zakresie hałasu powstającego w związku
z powszechnym korzystaniem ze środowiska.
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