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Przedmowa
Nie może podlegać dyskusji fakt, że wszystkie podmioty korzystające ze środowiska mogą potencjalnie oddziaływać na to dobro prawne. Główną grupę, wśród tak
określonych podmiotów odgrywają przedsiębiorcy. Z uwagi na to, właśnie w zakresie
prowadzonych przez nich działalności, kluczową rolę odgrywa działalność Inspekcji
Ochrony Środowiska. Rola tej Inspekcji, a szczególnie wojewódzkich inspektorów
ochrony środowiska jest nie do przecenienia w ochronie środowiska jako całości, czy
jego poszczególnych elementów, przed negatywnymi na nie oddziaływaniami.
Ostatnie lata przyniosły nam szereg zmian w zakresie przepisów ustawy określających organizację i funkcjonowanie inspekcji ochrony środowiska.
Z uwagi na taką strukturę legislacyjną określającą relację między podmiotami
prawa, w tym głównie przedsiębiorcami a inspekcją ochrony środowiska, autorzy
oddawanego w ręce Czytelników komentarza dokonali wykładni norm zawartych
w wyżej wymienionym akcie normatywnym, odnosząc się jednocześnie do stanowisk
judykatury i doktryny.
Takie podejście pozwoliło na uzyskanie wniosków obrazujących skalę zagadnień
spornych istniejących na gruncie analizowanych norm prawa. Jednocześnie pozwoliło
to na podjęcie próby zaproponowania tak określonych kwestii spornych, mających swe
bezpośrednie przełożenie na praktyczne określanie relacji między podmiotami prawa,
w tym głównie przedsiębiorcami, a Inspekcją Ochrony Środowiska, w tym głównie
inspektorami, dokonującymi kontroli działalności wyżej określonych podmiotów.
Autorzy komentarza żywią nadzieję, że zawarte w nim treści, w tym przede wszystkim przedstawione propozycje rozwiązań problemów funkcjonujących w praktyce,
pozwolą na stworzenie takich relacji między wyżej określonymi podmiotami administrującymi i administrowanymi, które umożliwią największy do osiągnięcia stopień
ochrony środowiska jako dobra prawnego z jednej strony i takie gospodarowanie tym
dobrem z drugiej strony, które umożliwi realizację zrównoważonego rozwoju.
W nadziei jej autorów, niniejsza publikacja będzie zatem nie tylko przydatnym
narzędziem w pracy środowiska prawniczego, tak teoretyków, jak i praktyków, ale
również stanie się użyteczna w realizacji zadań przez administrację publiczną w jej
relacjach ze wszystkimi podmiotami korzystającymi ze środowiska.
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