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Rozdział I. Zagadnienia ogólne

§ 1. Podstawowe pojęcia

Środowisko.i.jego.ochrona.jest.jedną.z.podstawowych.wartości.współczes-
nego.prawa..Zatem.ustawodawca,.który.odnosi.się.do.środowiska.i.jego.ochro-
ny.daje.wyraz,.iż.ta.wartość.ma.dla.niego.szczególne.znaczenie..Zdefiniowanie.
przez.ustawodawcę.terminu.„środowisko”.świadczy.o.tym,.że.stanowi.ono.istot-
ną.wartość,.a.oprócz.tego.pozwala.zorientować.się.w.precyzyjny.sposób.w.kwe-
stii.„zawartości”.tego.pojęcia..Otóż.termin.„środowisko”.może.być.różnie.rozu-
miany..Taki.stan.rzeczy.jest.uzależniony.od.problematyki.czy.profilu.badań,.na.
potrzeby.których.definicje.zostały.utworzone..Zgodnie.z.definicją.zawartą.w.en-
cyklopedii. powszechnej. środowisko. „to. ogół. czynników. abiotycznych,. i. bio-
tycznych.bezpośrednio.wpływających.na.życie.organizmu.danego.gatunku.lub.
jego.populacji”1..

Zgodnie.z.art..3.pkt..39.ustawy.z.27.4.2001.r..–.Prawo.ochrony.środowiska2.
przez.pojęcie.środowiska.rozumie.się.„ogół.elementów.przyrodniczych,.w.tym.
także.przekształconych,.w.wyniku.działalności.człowieka,.a.w.szczególności.po-
wierzchnię. ziemi,. kopaliny,. wody,. powietrze,. krajobraz,. klimat. oraz. pozostałe.
elementy.różnorodności.biologicznej,.a.także.wzajemne.oddziaływanie.pomię-
dzy. tymi. elementami”.. Ustawodawca. przykładowo. wymienia. elementy. środo-
wiska,.wśród.których.znajduje.się.np..woda..Oznacza.to,.że.wszystkie.regulacje.
dotyczące.środowiska.znajdują.także.zastosowanie.do.wód..Natomiast.o.tym,.że.
ustawa.w.powyższej.definicji.wskazuje.tytułem.przykładu.niektóre.tylko.skład-
niki.środowiska.świadczy.zwrot.„w.szczególności”..

W.art..3.pkt.13.PrOchrŚrod.ustawodawca.zawarł.definicję.„ochrony.środo-
wiska”.–.„rozumie.się.przez.to.podjęcie. lub.zaniechanie.działań,.umożliwiają-
ce. zachowanie. lub. przywracanie. równowagi. przyrodniczej�. ochrona. ta. polega.
w.szczególności.na:

1. .I. Antos,.E. Bachara,.A. Barcikowska, [w:].J. Kofman.(red.),.Encyklopedia,.s..846..
2. .Tekst.jedn..Dz.U.z.2008.r..Nr.25,.poz..150.ze.zm.
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a). racjonalnym.kształtowaniu.środowiska.i.gospodarowaniu.zasobami.środo-
wiska.zgodnie.z.zasadą.zrównoważonego.rozwoju,

b). przeciwdziałaniu.zanieczyszczeniom,
c). przywracaniu.elementów.przyrodniczych.do.stanu.właściwego”.

Trzeba.zwrócić.uwagę,.że.„ochrona.środowiska”.to.działanie.lub.zaniechanie.
umożliwiające.zachowanie.lub.przywracanie.równowagi.przyrodniczej..Ustawo-
dawca.w.ww..pkt.a–c.przykładowo.wskazuje,.na.czym.ta.ochrona.ma.polegać.

Trzeba.pamiętać,.że.ochrona.środowiska.to.„dziedzina.prawa.o.charakterze.
interdyscyplinarnym,.w.której.regułą.jest.posługiwanie.się.pojęciami.właściwy-
mi.dla.nauk.przyrodniczych,.technicznych.i.chemicznych..Dlatego.w.praktyce.
mogą.mieć.one.różne.znaczenie.pojęciowe.w.zależności.od.kontekstu,.w.jakim.
zostały.użyte..Wskazane. jest.więc.podjęcie.działań.eliminujących. te.nieprecy-
zyjności..Celowi.temu.służy.tzw..słowniczek.zawierający.ustawowe.definicje.wy-
mienionych.w.nim.pojęć1..Oczywiście.w.tym.miejscu.opracowanie.nie.wszyst-
kie. pojęcia. zostaną. omówione.. Szczególna. uwaga. zostanie. zwrócona. tylko. na.
niektóre.z.nich..Oprócz.dwóch.omówionych.wcześniej,.trzeba.też.zwrócić.uwa-
gę.na.pojęcie.zrównoważonego.rozwoju,. zawarte.w.art..3.pkt.50.PrOchrŚrod..
Przez. to. pojęcie. „rozumie. się. taki. rozwój. społeczno-gospodarczy,. w. którym.
następuje. proces. integrowania. działań. politycznych,. gospodarczych. i. społecz-
nych,. z. zachowaniem. równowagi. przyrodniczej. oraz. trwałości. podstawowych.
procesów. przyrodniczych,. w. celu. zagwarantowania. możliwości. zaspokajania.
podstawowych. potrzeb. poszczególnych. społeczności. lub. obywateli. zarówno.
współczesnego. pokolenia,. jak. i. przyszłych. pokoleń”.. Podkreślić. należy,. że. ter-
min.„zrównoważony.rozwój”.(sustainable development).należy.odróżnić.od.ter-
minu.„ekorozwój”..Zrównoważony.rozwój.cechuje.sie.trwałością.i.zdolnością.do.
„samopodtrzymywania. się”,. natomiast. ekorozwój. dotyczy. tylko. poszanowania.
i.ochrony.środowiska.naturalnego2..Zrównoważony.rozwój.powinien.zaspoka-
jać.obecne.potrzeby.ludzi,.lecz.z.koniecznością.wpływania.na.zdolność.zaspo-
kajania.potrzeb.przyszłych.pokoleń3..Łączy.w.sobie.dążenie.do.ekonomiczne-
go.dobrobytu.przy.uwzględnieniu.ochrony.środowiska.i.zachowaniu.równości.
społecznej4.. Komisja. ds.. Zrównoważonego. Rozwoju. ONZ. w. raporcie. „Nasza.
wspólna.przyszłość”.z.1987.r..definiuje.zrównoważony.rozwój.jako.„rozwój,.któ-
ry.gwarantuje.zaspokojenie.potrzeb.obecnych.i.przyszłych.pokoleń”5.

1. .K. Gruszecki,.Komentarz.do.art..3.
2. .T. Borys,.Raport.końcowy,.s..7–8.
3. .Our common future.
4. .http://www.wbscd.org/
5. .Strategia.zrównoważonego.rozwoju.Polski.do.2025.roku,.s..4.
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§ 2. Zasady prawa ochrony środowiska

I. Uwagi ogólne 

Ustawa.–.Prawo.ochrony.środowiska.spełnia.szczególną.rolę.w.prawie.ochro-
ny.środowiska..Poważne.znaczenie.mają.też.zasady.ogólne.zawarte.w.tej.usta-
wie..Traktować.je.należy.jak.normy.nadrzędne.z.uwagi.na.ich.treść.oraz.miej-
sce.w.systemie.prawa.ochrony.środowiska..Zasady.ogólne.zawarte.są.w.art..5–12.
PrOchrŚrod.. W. procesie. „interpretacji. innych. rozwiązań. prawnych. powinno.
stosować.się.następujące.kryteria:
–. nadrzędności.zasad.w.strukturze.systemu.prawa,
–. nadrzędności.treściowej.zasad.w.stosunku.do.innych.norm,
–. szczególnej.roli.spełnianej.przez.daną.zasadę,
–. działalności.społecznej”1..

1. Zasada zrównoważonego rozwoju

Zasada.zrównoważonego.rozwoju.zamieszczona.jest.w.art..5.Konstytucji.RP..
Jeśli.chodzi.o.podstawy.tej.zasady,.to.wskazać.trzeba,.że.Traktat.z.Maastricht.

z.1992.r.2.wprowadził.do.pryncypiów.Wspólnoty.koncepcję.„zrównoważonego.
i.nieinflacyjnego.rozwoju.respektującego.środowisko”.oraz.przyjął.zasadę.zapo-
biegania.szkodom.jako.element.polityk.wspólnotowych.(art..174.Traktatu.z.Maa-
stricht)..Ochrona.środowiska.znalazła.się.tym.samym.u.podstaw.polityki.UE3..

W. 1993. r.. wszedł. w. życie. �. Program. Działań. Na. Rzecz. Środowiska.. Po-
dobnie.jak.kolejny,.koncentrował.się.on.na.koncepcji.zrównoważonego.rozwo-
ju..�.Program.Działań,.pt..Towards Sustainability („W.stronę.zrównoważone-
go.rozwoju”),.ustanowił.wytyczne.europejskiej. strategii.dobrowolnych.działań.
na.okres.1992–2000.oraz.dał.początek.„horyzontalnemu”.podejściu.Wspólno-
ty,.który.brałby.pod.uwagę.wszystkie.źródła.zanieczyszczeń.środowiska,.w.tym.
wód.(tj..przemysł,.energetykę,.turystykę,.transport,.rolnictwo.itp.)4.

Z.kolei.�I.Program.Działania.jest.podstawą.dla.rozwijającej.się.wspólnoto-
wej.strategii.„zrównoważonego.rozwoju”,.w.której.postanowienia.w.dziedzinie.
ochrony. wód. odgrywają. dużą. rolę.. W. odróżnieniu. od. �. Programu. działania.
Wspólnoty. w. dziedzinie. ochrony. środowiska,. którego. priorytety. nadal. w. du-

1. .J. Wróblewski,.Prawo.obowiązujące,.s..42,.za:.K. Gruszecki,.Komentarz.do.art..5.
2. .Traktat.o.Unii.Europejskiej.z.7.2.1992.r..(Dz.U..z.2004.r..Nr.90,.poz..864/30.ze.zm.).
3. .Zob..np..Z. Bukowski,.Prawo.ochrony.środowiska,.s..5.
4. .Prawo.ochrony.środowiska.Wspólnoty.Europejskiej,.s..54.
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żej.mierze.zostają.utrzymane.w.mocy,.�I.Program.działania.proponuje.podej-
ście. znacznie. bardziej. strategiczne.. Postuluje. on. zaangażowanie. całego. społe-
czeństwa. w. poszukiwanie. nowych,. skuteczniejszych. rozwiązań. problemów.
ekologicznych..Współpraca.ta.ma.ułatwić.zrozumienie.więzi,.jaka.istnieje.mię-
dzy.środowiskiem.wodnym.a.rozwojem.gospodarczym,.przemianami.powodo-
wanymi.przez.globalizację.i.wyzwaniami.wynikającymi.z.procesu.rozszerzenia.
UE1..�.Program.wprowadzał.zrównoważony.rozwój.jako.cel.Wspólnoty,.nato-
miast.�I.Program.jest.już.realizacją.środowiskowego.wymiaru.tej.kluczowej.dla.
strategii.UE.zasady.

Trzeba.również.zaznaczyć,.że.wraz.z.wejściem.w.życie.traktatu.amsterdam-
skiego. w. 1997. r.2. ustanowiono. zasadę. zrównoważonego. rozwoju. oraz. wyso-
kich.standardów.ekologicznych.jednymi.z.głównych.celów.Wspólnoty.Europej-
skiej. (art.. 2).. Podkreślona. została. również. potrzeba. ujęcia. wymagań. ochrony.
środowiska.w.definicji.oraz. realizacji. innych.polityk..Od. tego.czasu.wytyczna.
ta.została.uwzględniona.w.wielu.aktach.wspólnotowych,.zwłaszcza.w.dziedzi-
nach.zatrudnienia,.energetyki,.rolnictwa,.współpracy.na.rzecz.rozwoju,.wspól-
nego.rynku,.przemysłu,.rybołówstwa,.polityki.ekonomicznej.i.transportu..Trak-
tat.amsterdamski.uzupełnił.również.ustawodawstwo.europejskie.o.nowy.artykuł.
dotyczący.zrównoważonego.rozwoju.

Artykuł.2.TWE.(art..3.TUE).stanowi,.że.jednym.z.celów.UE.jest.osiąganie.
trwałego. i. zrównoważonego. rozwoju,. mianowicie. „zadaniem. Wspólnoty. jest,.
przez.ustanowienie.wspólnego.rynku,.unii.gospodarczej.i.walutowej.oraz.urze-
czywistnianie.wspólnych.polityk.lub.działań.[…],.popieranie.w.całej.Wspólno-
cie.harmonijnego,.zrównoważonego.i.stałego.rozwoju.[…]”..Trzeba.pamiętać,.że.
cel.wskazany.w.art..2.TWE.jest.jedynie.wskazówką.polityczną,.a.nie.normatyw-
ną.dla.prawa.ochrony.środowiska3..

Ponadto. ogromny. wkład. w. budowanie. zrównoważonego. gospodarowa-
nia. zasobami. naturalnymi. miała. Konferencja. Sztokholmska,. która. odbyła. się.
w.1972.r..Podczas.jej.obrad.uchwalono.m.in..Deklarację.zasad.ochrony.środo-
wiska.(tzw..deklarację.sztokholmską)4.oraz.powołano.agendę.ONZ.zwaną.Pro-

1. .W.ten.sposób.zob..np..L. Costato,.Globalizzazione,.s..331.i.334..Autor podkreśla, że istniejeAutor.podkreśla,.że.istnieje.
zjawisko.globalizacji.prawnej,.która.polega.na.tym,.że.tworzone.są.akty.prawa.międzynarodowego.
adresowane. do. poszczególnych. państw.. Przedmiotem. zainteresowania. w. skali. światowej. stało. się.
wiele.kwestii,.w.tym.problematyka.ilościowej.oraz.jakościowej.ochrony.wód.

2. . Traktat. z. Amsterdamu. zmieniający. Traktat. o. Unii. Europejskiej,. Traktaty. ustanawiają-
ce. Wspólnoty. Europejskie. i. niektóre. związane. z. nimi. akty. z. 2.10.1997. r.. (Dz.U.. z. 2004. r.. Nr. 90,.
poz..864/31.ze.zm.).

3. .M. M. Kenig-Witkowska,.Prawo.środowiska.Unii.Europejskiej,.s..20.
4. .Uchwała.Konferencji.Sztokholmskiej.z.14.6.1972.r.,.dotycząca.naturalnego.środowiska.czło-

wieka�.powoływana.dalej.jako.deklaracja.sztokholmska.
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gramem.Narodów.Zjednoczonych.do.Spraw.Środowiska.(UNEP)1..Największe.
znaczenie.miał.jednak.Szczyt.Ziemi.w.Rio.de.Janeiro.przebiegający.pod.hasłem.
„Środowisko.i.rozwój”,.zwołany.w.1992.r..Efektem.była.Deklaracja.z.Rio.(27.za-
sad.zrównoważonego.rozwoju).oraz.Agenda.21..Wszystkie.te.działania.świadczą.
o.tym,.że.już.wiele.lat.temu.problematyka.ochrony.środowiska.była.już.dostrze-
gana.i.zajmowała.poważne.miejsce.w.dialogu.międzynarodowym2.

2. Zasada kompleksowości

Zasada.ta.jest.wyrażona.w.art..5.PrOchrŚrod.i.brzmi:.„Ochrona.jednego.lub.
kilku. elementów. przyrodniczych. powinna. być. realizowana. z. uwzględnieniem.
ochrony.pozostałych.elementów”..Trzeba. stwierdzić,. że. zasada. ta.wywodzi. się.
z. art.. 11. TFUE,. który. stanowi,. że. „wymogi. ochrony. środowiska. naturalnego.
muszą.być.integralną.częścią.określania.i.realizacji.polityki.i.działań.Wspólno-
ty.w.dziedzinach.określonych.w.artykule.3,.w.szczególności.w.celu.popierania.
zrównoważonego.rozwoju”..Z.zasady.tej.wynika,.że.do.ochrony.poszczególnych.
elementów. środowiska. ujmowanych. osobno. oraz. łącznie. należy. podchodzić.
w.sposób.kompleksowy.i.integralny,.tak.by.z.uwagi.na.powiązanie.poszczegól-
nych.elementów.ze.sobą,.ochrona.środowiska. jako.całości.oraz.ochrona.poje-
dynczych. elementów. była. skuteczna.. Oprócz. tego. „zarówno. działania. mające.
na.celu.określenie.prawnych.podstaw.ochrony.środowiska,. jak. i.działania.po-
dejmowane.już.w.celu.realizacji.ochrony.jednego.lub.kilku.obiektów.przyrod-
niczych.powinny.być.prowadzone.tak,.aby.ochrona.jednego.elementu.nie.była.
wykonywana.kosztem.innych.czy.też.nie.wywierała.na.nie.nawet.w.sposób.po-
średni.negatywnego.wpływu”3.

3. Zasada korzystania ze środowiska

Na.podstawie.art..4.PrOchrŚrod.można.wyróżnić.dwa.rodzaje.korzystania.
ze.środowiska:.powszechne.korzystanie.ze.środowiska. i.zwykłe.korzystanie.ze.
środowiska..

Powszechne. korzystanie. ze. środowiska. przysługuje. z. mocy. ustawy. każde-
mu. i.obejmuje.korzystanie.ze. środowiska,.bez.użycia. instalacji,.w.celu.zaspo-
kojenia.potrzeb.osobistych.oraz.gospodarstwa.domowego,.w.tym.wypoczynku.
oraz.uprawiania.sportu,.w.zakresie:.wprowadzania.do.środowiska.substancji.lub.

1. .United.Nations.Environment.Programme.
2. .Zob..np..M. Iwanejko,.Rozwój,.s..7.
3. .K. Gruszecki,.Komentarz.do.art..5.
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energii.oraz.innych.niż.wymienione.w.powyżej.rodzajów.powszechnego.korzy-
stania.z.wód.w.rozumieniu.ustawy.z.18.7.2001.r..–.Prawo.wodne1.(art..4.ust..1.
PrOchrŚrod)..

Analizując. art.. 4. ust.. 1. PrOchrŚrod,. zauważyć. należy,. że. ustawodawca.
stwierdził,.że.może.się.ono.odbywać.bez.użycia.instalacji,.w.celu.zaspokojenia.
określonych.potrzeb..Nadto,.powszechne.korzystanie.ze.środowiska.musi.wyłą-
czać.wprowadzenie.do.środowiska.substancji.lub.energii.innych.niż.powstające.
w.związku.z.tym.powszechnym.korzystaniem.ze.środowiska.

Pojęcie.instalacji.jest.definiowane.w.art..3.pkt.6.PrOchrŚrod..Przez.to.poję-
cie.rozumie.się:
„a).stacjonarne.urządzenie.techniczne,
.b). zespół.stacjonarnych.urządzeń.technicznych.powiązanych.technologicznie,.

do.których.tytułem.prawnym.dysponuje.ten.sam.podmiot.i.położonych.na.
terenie.jednego.zakładu,

c). budowle.niebędące.urządzeniami.technicznymi.ani.ich.zespołami,
których.eksploatacja.może.spowodować.emisję”.

Powszechne.korzystanie.ze.środowiska.musi.wyłączać.wprowadzenie.do.śro-
dowiska.substancji.lub.energii..Pojęcie.substancji.zdefiniowano.w.art..3.pkt.36.
PrOchrŚrod..Przez.pojęcie.substancji.rozumie.się.„pierwiastki.chemiczne.oraz.
ich.związki,.mieszaniny. lub.roztwory.występujące.w.środowisku. lub.powstałe.
w.wyniku.działalności.człowieka”..Natomiast.w.art..3.pkt.4.PrOchrŚrod.ustawo-
dawca.stanowi,.że.przez.pojęcie.emisji.–.rozumie.się.„wprowadzane.bezpośred-
nio.lub.pośrednio,.w.wyniku.działalności.człowieka,.do.powietrza,.wody,.gleby.
lub.ziemi:
a). substancje,
b). energie,.takie.jak.ciepło,.hałas,.wibracje.lub.pola.elektromagnetyczne”.

Z.kolei.zwykłym.korzystaniem.ze.środowiska.(art..4.ust..3.PrOchrŚrod).jest.
takie.korzystanie.wykraczające.poza.ramy.korzystania.powszechnego,.co.do.któ-
rego.ustawa.nie.wprowadza.obowiązku.uzyskania.pozwolenia,.oraz.zwykłe.ko-
rzystanie.z.wody.w.rozumieniu.przepisów.ustawy.–.Prawo.wodne..W.tym.przy-
padku.ustawodawca.nie.przewiduje.uzyskania.pozwolenia.

Natomiast. na. podstawie. art.. 4. ust.. 2. PrOchrŚrod. ustawodawca. przewi-
duje. korzystanie. zwykłe. wymagające. uzyskania. pozwolenia.. W. art.. 4. ust.. 2.
.PrOchrŚrod.ustawodawca.stanowi,.że.korzystanie.ze.środowiska.wykraczające.
poza.ramy.korzystania.powszechnego.może.być,.w.drodze.ustawy,.obwarowane.
obowiązkiem.uzyskania.pozwolenia,.ustalającego.w.szczególności.zakres.i.wa-
runki.tego.korzystania,.wydanego.przez.właściwy.organ.ochrony.środowiska.

1. .Tekst.jedn..Dz.U..z.2012.r..poz..145.ze.zm.
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4. Zasada prewencji (zapobiegania)

Zasada.ta.jest.wyrażona.w.art..6.ust..1.PrOchrŚrod.i.brzmi:.„Kto.podejmuje.
działalność.mogącą.negatywnie.oddziaływać.na.środowisko,.jest.obowiązany.do.
zapobiegania.temu.oddziaływaniu”..Zasada.ta.wywodzi.się.m.in..z.dyrektywy.Ra-
dy.85/337/EWG.z.27.6.1985.r..w.sprawie.oceny.skutków.wywieranych.przez.nie-
które.przedsięwzięcia.publiczne.i.prywatne.na.środowisko.naturalne1..W.myśl.po-
stanowienia.art..2.ust..1.tego.aktu.prawnego.państwa.członkowskie.zobowiązane.
są.do.stosowania.wszystkich.koniecznych.działań.w.celu.zapewnienia,.aby.skutki.
przedsięwzięć.mogących.znacząco.oddziaływać.na.środowisko,.m.in..ze.względu.
na.swój.charakter,.rozmiary.i.położenie,.zostały.poddane.ocenie,.zanim.zostanie.
udzielone.im.zezwolenie.na.przeprowadzenie.tych.przedsięwzięć..Zgodzić.się.na-
leży.z.poglądem.E. Iwanek-Chachaj,.która.stwierdziła,.że:.„Z.zasady.prewencji.wy-
nika.obowiązek.podmiotu,.który.podejmuje.się.świadomie.działalności.mogącej.
oddziaływać.na.środowisko,.aby.od.początku.stosował.środki.i.metody.działania,.
które.mają.na.celu.zapobieganie.przewidywanemu,.ujemnemu.oddziaływaniu.po-
dejmowanej.działalności.na.środowisko..Odpowiada.on.za.skuteczność.użytych.
środków. i. metod. zapobiegawczych,. ponosząc. tego. wszelkie. koszty.. Obowiązek.
stosowania.przy.prowadzeniu.określonych.instalacji.najlepszych.dostępnych.tech-
nik.umożliwia.realizację.zasady.prewencji..Należy.zauważyć,.że.jest.to.obowiązek.
powszechny,.który.dotyczy.każdego.podmiotu.korzystającego.ze.środowiska.i.któ-
ry.chociaż.potencjalnie.może.spowodować.jego.zanieczyszczenie,.ma.obowiązek.
przy.prowadzeniu.określonej.działalności.zastosować.odpowiednie.metody.i.środ-
ki,.a.więc.takie,.które.umożliwiają.zapobieganie.negatywnym.jej.skutkom..Ponad-
to.zasada.prewencji.dotyczy.każdej.działalności,.w.tym.również.działalności.go-
spodarczej,.która.może.negatywnie.oddziaływać.na.środowisko”2..

Działania.podejmowane.w.związku.z. realizacją.zasady.prewencji.można,. za.
P. Korzeniowskim:.podzielić.na.trzy.grupy:.zapobieganie.powstawaniu.szkód.u.ich.
źródła�.neutralizacja.ubocznych.skutków.ingerencji.człowieka.w.środowisko,.które.
się.pojawiają.w.następstwie.działalności.gospodarczej�.kontrola.prawna.i.społecz-
na.działań.niosących.z.sobą.ryzyko.wystąpienia.szkód.w.środowisku..Całokształt.
tych.działań.mających.na.celu.zapobieganie.powstawaniu.szkód.tworzy.politykę.
prewencyjną.funkcjonującą.w.ramach.ogólnej.polityki.ochrony.środowiska3.

1. .Dz.Urz..WE.L.175.z.5.7.1985.r.,.s..40,.ze.zm.�.od.16.2.2012.r..dyrektywa.ta.jest.zastąpiona.dy-
rektywą.Parlamentu.Europejskiego.i.Rady.2011/92/UE.z.13.12.2011.r..w.sprawie.oceny.skutków.wy-
wieranych. przez. niektóre. przedsięwzięcia. publiczne. i. prywatne. na. środowisko. (Dz.Urz.. UE. L. 26.
z.28.1.2012.r.,.s..1).

2. .E. Iwanek-Chachaj,.Zasada,.s..137.i.n.
3. .P. Korzeniowski,.Nowe.prawo,.s..16.i.n..

§ 2. Zasady prawa ochrony środowiska
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Rozdział I. Zagadnienia ogólne

5. Zasada przezorności

Zasada.ta.jest.wyrażona.w.art..6.ust..2.PrOchrŚrod.i.brzmi:.„Kto.podejmu-
je.działalność,.której.negatywne.oddziaływanie.na. środowisko.nie. jest. jeszcze.
w.pełni.rozpoznane,.jest.obowiązany,.kierując.się.przezornością,.podjąć.wszel-
kie.możliwe.środki.zapobiegawcze”..Zasada.przezorności.wywodzi.się.z.art..191.
ust..1.TFUE,.który.określa,.że:.„Polityka.Wspólnoty.[…].opiera.się.na.zasadzie.
przezorności. [...]”.. Zasada. przezorności. zazwyczaj. znajduje. zastosowanie. do.
działań,.które.wciąż.wzbudzają.wiele.kontrowersji,.a.których.skutki.nie.są.zna-
ne1..Podjęcie.działalności,. której.negatywne.oddziaływanie.na. środowisko.nie.
jest. jeszcze.w.pełni.rozpoznane,.wymaga.–.według.aktualnego.stanu.wiedzy.–.
podjęcia. środków. eliminujących. zagrożenia.. „W. sytuacji. gdy. przeprowadzone.
badania.wskazują,.że.nawet.przy.zastosowaniu.najnowocześniejszych.osiągnięć.
techniki.nie.da.się.wyeliminować.zagrożeń.dla.środowiska,.wynikających.z.pla-
nowanej. działalności,. podmiot. zainteresowany. jej. podjęciem. powinien. z. tego.
zrezygnować.albo.wyniki.te.będą.jedną.z.podstaw.do.odmowy.wydania.przez.
organ.administracyjny.zezwolenia.na.prowadzenie.takiej.działalności”2..

Podkreślić.trzeba,.że.zasada.przezorności.zostaje.naruszona.nie.zawsze.wte-
dy,.gdy.wystąpi.efekt.negatywny.określonego.działania,.ale.wtedy,.gdy.efekt.ten.
wystąpił.w.wyniku.podjęcia.działalności.negatywnie.oddziałującej.na.środowi-
sko.i.jednocześnie.można.go.było.wcześniej.przewidzieć.przy.zachowaniu.prze-
zorności3.

6. Zasada „zanieczyszczający płaci”

Zasada.ta.jest.wyrażona.w.art..7.PrOchrŚrod..Ustawodawca.sformułował.ją.
w.następujący. sposób:.„1..Kto.powoduje.zanieczyszczenie. środowiska,.ponosi.
koszty.usunięcia.skutków.tego.zanieczyszczenia..2..Kto.może.spowodować.za-
nieczyszczenie.środowiska,.ponosi.koszty.zapobiegania.temu.zanieczyszczeniu”..
Źródeł. tej. zasady. trzeba. upatrywać. w. postanowieniach. art.. 191. ust.. 2. TFUE,.
który.stanowi.o.obowiązku.„pokrywania.kosztów.naprawy.szkód.ekologicznych.
przez.ich.sprawcę”..Również.w.zasadzie.16.Deklaracji.z.Rio.de.Janeiro.zawarto.
postanowienia,.zgodnie.z.którymi.państwa.muszą.promować.ideę.kosztów.na-
prawy.środowiska.oraz.stosowanie.instrumentów.zgodnie.z.zasadą:.zanieczysz-
czający.ponosi.wszelkie.koszty.zanieczyszczeń..

1. .E. Iwanek-Chachaj,.Zasada,.s..143.
2. .K. Gruszecki,.Komentarz.do.art..6.
3. .Zob..również.B. Wierzbowski,.B. Rakoczy,.Podstawy,.s..73.


