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Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska1

(t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 
następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w spra-

wie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz. Urz. WE L 194 
z 25.07.1975, str. 23, L 42 z 12.02.1987, str. 43, L 377 z 31.12.1991, 
str. 48, L 243 z 24.09.1996, str. 31 i L 332 z 28.12.2000, str. 91),

2) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie 
odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str. 39, L 78 z 26.03.1991, 
str. 32 i L 377 z 23.12.1991, str. 48),

3) dyrektywy Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie 
odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (Dz. Urz. 
WE L 54 z 25.02.1978, str. 19, L 378 z 31.12.1982, str. 1, L 32 z 03.02.1983, 
str. 28, L 377 z 31.12.1991, str. 48 i L 409 z 31.12.1992, str. 11),

4) dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie 
ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1, L 319 
z 07.11.1979, str. 3, L 115 z 08.05.1991, str. 41 i L 164 z 30.06.1994, str. 9),
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 5) dyrektywy Rady 84/360/EWG z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie 
zwalczania zanieczyszczeń powietrza przez zakłady przemysłowe 
(Dz. Urz. WE L 188 z 16.07.1984, str. 20),

 6) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 85/337/EWG z dnia 
27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
(Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985, str. 40, L 73 z 14.03.1997, str. 5 i L 156 
z 25.06.2003, str. 17),

 7) dyrektywy Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie 
ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania 
temu zanieczyszczeniu (Dz. Urz. WE L 85 z 28.03.1987, str. 40),

 8) dyrektywy Rady 88/609/EWG z dnia 24 listopada 1988 r. w spra-
wie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza 
z dużych obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. WE L 336 
z 07.12.1988, str. 1 i L 337 z 24.12.1994, str. 83),

 9) dyrektywy Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie 
swobody dostępu do informacji o środowisku (Dz. Urz. WE L 158 
z 23.06.1990, str. 56 i L 41 z 14.02.2003, str. 26),

 10) dyrektywy Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. normali-
zującej i racjonalizującej sprawozdania dotyczące wykonywania 
niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska (Dz. Urz. 
WE L 377 z 31.12.1991, str. 48),

 11) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. 
WE L 206 z 22.07.1992, str. 7 i L 305 z 08.11.1997, str. 42),

 12) dyrektywy Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie 
procedur harmonizacji programów mających na celu ograniczanie 
i ostateczną eliminację zanieczyszczeń powodowanych przez odpa-
dy pochodzące z przemysłu dwutlenku tytanu (Dz. Urz. WE L 409 
z 31.12.1992, str. 11),

 13) dyrektywy Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie 
unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych 
trifenyli (PCB/PCT) (Dz. Urz. WE L 243 z 24.09.1996, str. 31),
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 14) dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 
(Dz. Urz. WE L 257 z 10.10.1996, str. 26, L 156 z 25.06.2003, str. 17 
i L 275 z 25.10.2003, str. 32),

 15) dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie 
oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza (Dz. Urz. 
WE L 296 z 21.11.1996, str. 55),

 16) dyrektywy Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kon-
troli zagrożeń niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych 
z substancjami niebezpiecznymi (Dz. Urz. WE L 10 z 14.01.1997, 
str. 13 i L 345 z 31.12.2003, str. 97),

 17) dyrektywy Rady 1999/13/WE z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ogra-
niczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej 
użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czyn-
ności i w niektórych urządzeniach (Dz. Urz. WE L 85 z 29.03.1999, 
str. 1 i L 143 z 30.04.2004, str. 87),

 18) dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. odnoszącej 
się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku 
azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu 
(Dz. Urz. WE L 163 z 29.06.1999, str. 41),

 19) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/94/WE z dnia 
13 grudnia 1999 r. odnoszącej się do dostępności dla konsumentów 
informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu 
nowymi samochodami osobowymi (Dz. Urz. WE L 12 z 18.01.2000, 
str. 16 i L 186 z 25.07.2003, str. 34),

 20) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 
18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji 
(Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, L 170 z 29.06.2002, str. 81 
i L 25 z 28.01.2005, str. 73),

 21) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/69/WE z dnia 
16 listopada 2000 r. dotyczącej wartości dopuszczalnych benze-
nu i tlenku węgla w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 313 
z 13.12.2000, str. 12),
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 22) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 
4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. Urz. WE L 332 
z 28.12.2000, str. 91),

 23) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 
27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów 
i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, 
str. 30),

 24) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z dnia 
23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego 
spalania (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 1),

 25) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/3/WE z dnia 
12 lutego 2002 r. odnoszącej się do ozonu w otaczającym powietrzu 
(Dz. Urz. WE L 67 z 09.03.2002, str. 14),

 26) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 
25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem 
hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12),

 27) dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego (WEEE) (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.2003, str. 24 i L 345 
z 31.12.2003, str. 106),

 28) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 
26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu 
do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie śro-
dowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa 
i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 
i 96/61/WE (Dz. Urz. WE L 156 z 25.06.2003, str. 17),

 29) postanowienia dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, 
niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w ota-
czającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3),

 30) postanowienia rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia 
Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 
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Tytuł I. Przepisy ogólne

Dział I. Zakres obowiązywania ustawy

Art. 1. Ustawa okreś la zasady ochrony środowiska oraz 
warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wy-
magań 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) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
3) udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie 

ochrony środowiska;
4) obowiązki organów administracji;
5) odpowiedzialność i sankcje.

i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. 
UE L 33 z 04.02.2006, str. 1).

 Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed 
dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogło-
szenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej — wy-
danie specjalne.
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Art. 2. 1. Przepisów ustawy, z wyjątkiem tytułu I działu 
IV rozdziału 1 i 2, 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 korzysta-
niem ze środowiska.

3. Przepisy ustawy nie naruszają przepisów ustawy 
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.).

4. Zasady ochrony morza przed zanieczyszczeniem 
przez statki oraz organy administracji właściwe w sprawach 
tej ochrony okreś lają przepisy odrębne.

Dział II. Definicje i zasady ogólne

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) aglomeracji — rozumie się przez to miasto lub kilka 

miast o wspólnych granicach administracyjnych;
2) autostradzie — rozumie się przez to także drogę eks-

presową, jeżeli przepisy o autostradach płatnych mają 
zastosowanie do tej drogi;

3) eksploatacji instalacji lub urządzenia — rozumie się 
przez to użytkowanie instalacji lub urządzenia oraz 
utrzymywanie ich w sprawności;

Art. 2–3 
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4) emisji — rozumie się przez to wprowadzane bezpo-
średnio lub pośrednio, w wyniku działalności człowie-
ka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
a) substancje,
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola 

elektromagnetyczne;
5) hałasie — rozumie się przez to dźwięki o częstotliwo-

ściach od 16 Hz do 16 000 Hz;
6) instalacji — rozumie się przez to:

a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych po-

wiązanych technologicznie, do których tytułem 
prawnym dysponuje ten sam podmiot i położo-
nych na terenie jednego zakładu,

c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani 
ich zespołami,

których eksploatacja może spowodować emisję;
7) istotnej zmianie instalacji — rozumie się przez to taką 

zmianę sposobu funkcjonowania instalacji lub jej roz-
budowę, która może powodować znaczące zwiększe-
nie negatywnego oddziaływania na środowisko;

8) kompensacji przyrodniczej — rozumie się przez to ze-
spół działań obejmujących w szczególności roboty bu-
dowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, 
zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, pro-
wadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej 
lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do 
przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym 
terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku 

Art. 3
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przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów 
krajobrazowych;

8a) lotnisku — rozumie się przez to także port lotniczy oraz 
lądowisko;

9) metodyce referencyjnej — rozumie się przez to okreś-
loną na podstawie ustawy metodę pomiarów lub ba-
dań, która może obejmować w szczególności sposób 
poboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych da-
nych, a także metodyki modelowania rozprzestrzenia-
nia substancji oraz energii w środowisku;

10) najlepszych dostępnych technikach — rozumie się 
przez to najbardziej efektywny oraz zaawansowany 
poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia 
danej działalności, wykorzystywany jako podstawa 
ustalania granicznych wielkości emisyjnych, mają-
cych na celu eliminowanie emisji lub, jeżeli nie jest to 
praktycznie możliwe, ograniczanie emisji i wpływu na 
środowisko jako całość, z tym że pojęcie:
a) „technika” oznacza zarówno stosowaną technolo-

gię, jak i sposób, w jaki dana instalacja jest projek-
towana, wykonywana, eksploatowana oraz likwi-
dowana,

b) „dostępne techniki” oznacza techniki o takim stop-
niu rozwoju, który umożliwia ich praktyczne zasto-
sowanie w danej dziedzinie przemysłu, z uwzględ-
nieniem warunków ekonomicznych i technicznych 
oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści 
dla środowiska, a które to techniki prowadzący 
daną działalność może uzyskać,

Art. 3 
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c) „najlepsza technika” oznacza najbardziej efektyw-
ną technikę w osiąganiu wysokiego ogólnego po-
ziomu ochrony środowiska jako całości;

10a) obszarze cichym w aglomeracji — rozumie się przez 
to obszar, na którym nie występują przekroczenia do-
puszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźni-
kiem hałasu LDWN;

10b) obszarze cichym poza aglomeracją — rozumie się przez 
to obszar, który nie jest narażony na oddziaływanie 
hałasu komunikacyjnego, przemysłowego lub pocho-
dzącego z działalności rekreacyjno–wypoczynkowej;

10c) obszarze Natura 2000 — rozumie się przez to obszar 
Natura 2000 wyznaczony w trybie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880, z późn. zm.);

11) oddziaływaniu na środowisko — rozumie się przez to 
również oddziaływanie na zdrowie ludzi;

11a) oddziaływaniu na obszar Natura 2000 — rozumie się 
przez to podejmowane działania, które mogą w zna-
czący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych 
oraz siedlisk roślin i siedlisk zwierząt lub w inny sposób 
wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000;

12) odpadach — rozumie się przez to odpady w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, 
poz. 587);

13) ochronie środowiska — rozumie się przez to podjęcie 
lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie 
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lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona 
ta polega w szczególności na:
a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospoda-

rowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju,

b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,
c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu 

właściwego;
14) organie administracji — rozumie się przez to:

a) ministrów, centralne organy administracji rządo-
wej, wojewodów, działające w ich lub we własnym 
imieniu inne terenowe organy administracji rządo-
wej, organy jednostek samorządu terytorialnego,

b) inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa 
lub na podstawie porozumień do wykonywania 
zadań publicznych dotyczących środowiska i jego 
ochrony;

15) organie ochrony środowiska — rozumie się przez to or-
gany administracji powołane do wykonywania zadań 
publicznych z zakresu ochrony środowiska, stosownie 
do ich właściwości okreś lonej w tytule VII w dziale I;

16) organizacji ekologicznej — rozumie się przez to or-
ganizacje społeczne, których statutowym celem jest 
ochrona środowiska;

17) PCB — rozumie się przez to polichlorowane difenyle, 
polichlorowane trifenyle, monometylotetrachloro-
difenylometan, monometylodichlorodifenylometan, 
monometylofibromodifenylometan oraz mieszaniny 
zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości po-
wyżej 0,005% wagowo łącznie;

Art. 3 
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18) polach elektromagnetycznych — rozumie się przez to 
pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetycz-
ne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz;

19) podaniu do publicznej wiadomości — rozumie się 
przez to ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo 
przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie 
oraz poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsca pla-
nowanego przedsięwzięcia, a w sytuacji gdy siedziba 
właściwego organu mieści się na terenie innej gminy 
niż gmina właściwa miejscowo ze względu na przed-
miot ogłoszenia — także przez ogłoszenie w prasie lub 
w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub 
miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot 
ogłoszenia;

20) podmiocie korzystającym ze środowiska — rozumie się 
przez to:
a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodar-
czej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, 
poz. 1280), a także osoby prowadzące działalność 
wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, 
chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, wa-
rzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego 
oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ra-
mach indywidualnej praktyki lub indywidualnej 
specjalistycznej praktyki,

b) jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą 
w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej,

Art. 3
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c) osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym 
mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w za-
kresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga 
pozwolenia;

21) pomiarze — rozumie się przez to również obserwacje 
oraz analizy;

22) (uchylony);
23) poważnej awarii — rozumie się przez to zdarzenie, 

w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe 
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania 
lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natych-
miastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia 
ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia 
z opóźnieniem;

24) poważnej awarii przemysłowej — rozumie się przez to 
poważną awarię w zakładzie;

25) powierzchni ziemi — rozumie się przez to naturalne 
ukształtowanie terenu, glebę oraz znajdującą się pod 
nią ziemię do głębokości oddziaływania człowieka, 
z tym że pojęcie „gleba” oznacza górną warstwę litos-
fery,złożoną z części mineralnych, materii organicznej, 
wody, powietrza i organizmów, obejmującą wierzchnią 
warstwę gleby i podglebie;

26) powietrzu — rozumie się przez to powietrze znajdują-
ce się w troposferze, z wyłączeniem wnętrz budynków 
i miejsc pracy;

26a) poziomie dźwięku A wyrażonym w decybelach (dB) — ro-
zumie się przez to wartość poziomu ciśnienia akustycz-
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nego, skorygowaną według charakterystyki częstotli-
wościowej A, wyznaczoną zgodnie z Polską Normą;

27) (uchylony);
28) poziomie substancji w powietrzu — rozumie się przez 

to stężenie substancji w powietrzu w odniesieniu do 
ustalonego czasu lub opad takiej substancji w odnie-
sieniu do ustalonego czasu i powierzchni, przy czym:
a) poziom dopuszczalny — jest to poziom substancji, 

który ma być osiągnięty w okreś lonym terminie 
i który po tym terminie nie powinien być prze-
kraczany; poziom dopuszczalny jest standardem 
jakości powietrza,

b) poziom docelowy — jest to poziom substancji, 
który ma być osiągnięty w okreś lonym czasie 
za pomocą ekonomicznie uzasadnionych dzia-
łań technicznych i technologicznych; poziom ten 
okreś la się w celu zapobiegania lub ograniczania 
szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie 
ludzi lub środowisko jako całość,

c) poziom celu długoterminowego — jest to poziom 
substancji, poniżej którego, zgodnie ze stanem 
współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy 
wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko jako ca-
łość jest mało prawdopodobny; poziom ten ma być 
osiągnięty w długim okresie czasu, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą 
ekonomicznie uzasadnionych działań technicz-
nych i technologicznych;

29) pozwoleniu, bez podania jego rodzaju — rozumie się 
przez to pozwolenie na wprowadzanie do środowi-
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ska substancji lub energii, o którym mowa w art. 181 
ust. 1;

30) produkcie — rozumie się przez to wprowadzaną do 
obrotu substancję, energię, instalację, urządzenie oraz 
inny przedmiot lub jego część;

31) prowadzącym instalację — rozumie się przez to pod-
miot uprawniony na podstawie okreś lonego tytułu 
prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji 
zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasa-
dach wskazanych w ustawie;

32) równowadze przyrodniczej — rozumie się przez to 
stan, w którym na okreś lonym obszarze istnieje rów-
nowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, 
składników przyrody żywej i układu warunków sie-
dliskowych tworzonych przez składniki przyrody nie-
ożywionej;

32a) ruchach masowych ziemi — rozumie się przez to po-
wstające naturalnie lub na skutek działalności człowie-
ka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzch-
niowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby;

32b) równoważnym poziomie hałasu — rozumie się przez 
to wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego 
ustalonego dźwięku, skorygowaną według charak-
terystyki częstotliwościowej A, która w okreś lonym 
przedziale czasu odniesienia jest równa średniemu 
kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego 
dźwięku o zmiennym poziomie w czasie; równoważny 
poziom hałasu wyraża się wzorem zgodnie z Polską 
Normą;
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32c) ryzyku — rozumie się przez to prawdopodobieństwo 
wystąpienia konkretnego skutku w okreś lonym czasie 
lub w okreś lonej sytuacji;

33) standardach emisyjnych — rozumie się przez to do-
puszczalne wielkości emisji;

34) standardzie jakości środowiska — rozumie się przez 
to poziomy dopuszczalne substancji lub energii, które 
muszą być osiągnięte w okreś lonym czasie przez śro-
dowisko jako całość lub jego poszczególne elementy 
przyrodnicze;

35) staroście — rozumie się przez to także prezydenta 
miasta na prawach powiatu;

36) substancji — rozumie się przez to pierwiastki chemicz-
ne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występu-
jące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności 
człowieka;

37) substancji niebezpiecznej — rozumie się przez to jedną 
lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które 
ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologicz-
ne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidło-
wego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie 
życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją nie-
bezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, 
odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii;

38) ściekach — rozumie się przez to wprowadzane do wód 
lub do ziemi:
a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub 

gospodarcze,
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki 

i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wy-
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korzystania w sposób i na zasadach okreś lonych 
w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i na-
wożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033),

c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte 
lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące 
z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej na-
wierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, 
terenów przemysłowych, handlowych, usługo-
wych i składowych, baz transportowych oraz dróg 
i parkingów,

d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc 
ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody 
lecznicze i termalne,

e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów gór-
niczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do góro-
tworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych 
w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame 
z rodzajami i ilościami substancji zawartych w po-
branej wodzie,

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów 
chowu lub hodowli ryb łososiowatych,

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów 
chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo 
innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych 
ryb lub organizmów, rozumiana jako średniorocz-
ny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów 
w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, 
przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej 
stawów rybnych tego obiektu w jednym roku da-
nego cyklu;
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39) środowisku — rozumie się przez to ogół elemen-
tów przyrodniczych, w tym także przekształconych 
w wyniku działalności człowieka, a w szczególności 
powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, kra-
jobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności 
biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomię-
dzy tymi elementami;

40) terenie zamkniętym — rozumie się przez to teren, 
a w szczególnych przypadkach obiekt budowlany lub 
jego część, dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych 
oraz wyznaczony w sposób okreś lony w ustawie z dnia 
17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, 
poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125);

41) tytule prawnym — rozumie się przez to prawo własno-
ści, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone 
prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy;

42) urządzeniu — rozumie się przez to niestacjonarne 
urządzenie techniczne, w tym środki transportu;

42a) użytkowniku urządzenia — rozumie się przez to pod-
miot uprawniony na podstawie okreś lonego tytułu 
prawnego do władania urządzeniem w celu jego eks-
ploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, 
na zasadach wskazanych w ustawie;

43) wielkości emisji — rozumie się przez to rodzaj i ilość 
wprowadzanych substancji lub energii w okreś lonym 
czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, 
w szczególności w gazach odlotowych, wprowadza-
nych ściekach oraz wytwarzanych odpadach;
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44) władającym powierzchnią ziemi — rozumie się przez to 
właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów 
i budynków prowadzonej na podstawie ustawy — Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne ujawniono inny pod-
miot władający gruntem — podmiot ujawniony jako 
władający;

45) właściwym organie Państwowej Straży Pożarnej — ro-
zumie się przez to:
a) komendanta powiatowego — w sprawach dotyczą-

cych zakładów o zwiększonym ryzyku,
b) komendanta wojewódzkiego — w sprawach doty-

czących zakładów o dużym ryzyku;
46) wprowadzaniu ścieków do ziemi — rozumie się przez 

to także wprowadzanie ścieków do gleby;
47) wykorzystywaniu substancji — rozumie się przez to 

także ich gromadzenie;
48) zakładzie — rozumie się przez to jedną lub kilka insta-

lacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje 
posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim 
urządzeniami;

49) zanieczyszczeniu — rozumie się przez to emisję, która 
może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środo-
wiska, może powodować szkodę w dobrach material-
nych, może pogarszać walory estetyczne środowiska 
lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposo-
bami korzystania ze środowiska;

50) zrównoważonym rozwoju — rozumie się przez to taki 
rozwój społeczno–gospodarczy, w którym następu-
je proces integrowania działań politycznych, gospo-
darczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 
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przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego 
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Art. 4. 1. Powszechne korzystanie ze środowiska przy-
sługuje z mocy ustawy każdemu i obejmuje korzystanie ze 
środowiska, bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia po-
trzeb osobistych oraz gospodarstwa domowego, w tym wy-
poczynku oraz uprawiania sportu, w zakresie:

1) wprowadzania do środowiska substancji lub energii;
2) innych niż wymienione w pkt 1 rodzajów powszech-

nego korzystania z wód w rozumieniu ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 
poz. 2019, z późn. zm.).

2. Korzystanie ze środowiska wykraczające poza ramy 
korzystania powszechnego może być, w drodze ustawy, ob-
warowane obowiązkiem uzyskania pozwolenia, ustalającego 
w szczególności zakres i warunki tego korzystania, wydanego 
przez właściwy organ ochrony środowiska.

3. Zwykłym korzystaniem ze środowiska jest takie korzy-
stanie wykraczające poza ramy korzystania powszechnego, 
co do którego ustawa nie wprowadza obowiązku uzyskania 
pozwolenia, oraz zwykłe korzystanie z wody w rozumieniu 
przepisów ustawy — Prawo wodne.

Art. 5. Ochrona jednego lub kilku elementów przy-
rodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem 
ochrony pozostałych elementów.

Art. 4–5
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Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatyw-
nie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapo-
biegania temu oddziaływaniu.

2. Kto podejmuje działalność, której negatywne oddzia-
ływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, 
jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie 
możliwe środki zapobiegawcze.

Art. 7. 1. Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, 
ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia.

2. Kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, 
ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu.

Art. 7a. Do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środo-
wisku i do szkody w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku 
i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493) stosuje się przepisy 
tej ustawy.

Art. 8. Polityki, strategie, plany lub programy doty-
czące w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, 
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, 
gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, 
turystyki i wykorzystywania terenu powinny uwzględniać 
zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Art. 9. Każdy ma prawo do informacji o środowisku 
i jego ochronie na warunkach okreś lonych ustawą.

Art. 6–9 
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Art. 10. Każdy w przypadkach okreś lonych w ustawie 
ma prawo do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie 
wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska lub przyję-
cia projektu polityki, strategii, planu lub programu rozwoju 
i restrukturyzacji oraz projektu studium i planu zagospoda-
rowania przestrzennego.

Art. 11. Decyzja wydana z naruszeniem przepisów 
dotyczących ochrony środowiska jest nieważna.

Art. 12. 1. Podmioty korzystające ze środowiska oraz 
organy administracji są obowiązane do stosowania metodyk 
referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały okreś lone na 
podstawie ustaw.

2. Jeżeli na podstawie ustawy wprowadzono obowiązek 
korzystania z metodyki referencyjnej, jest dopuszczalne 
stosowanie innej metodyki, pod warunkiem:

1) że umożliwia ona uzyskanie dokładniejszych wyników, 
a uzasadnieniem jej zastosowania są zjawiska meteoro-
logiczne, mechanizmy fizyczne i procesy chemiczne, 
jakim podlegają substancje lub energie — w przypadku 
metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji 
lub energii w środowisku;

2) udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwanych 
wyników — w przypadku pozostałych metodyk.

Art. 10–12


