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Zagadnienia wstępne
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Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza
- najważniejsze akty prawne
Prawo UE

Prawo
krajowe

Prawo
miejscowe

• Dyrektywa 2008/50/WE (CAFE): PM2,5, PM10, NOx, SO2, benzen, ołów, CO
• Dyrektywa 2004/107/WE w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym
powietrzu: b(a)p
• Dyrektywa 2009/125/12 ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
+ rozporządzenia wykonawcze, w tym 2015/1189 (kotły na paliwo stałe), 2015/1185 (ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe)

• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze, w tym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu; rozporządzenie w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych
• Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

• Wojewódzkie programy ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych
• Wojewódzkie uchwały antysmogowe tj. uchwały podejmowane na podstawie art. 96 Prawa Ochrony Środowiska
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Poziomy dopuszczane i docelowe
– ochrona ludzi
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
PM10

50 µg/m3
– 24 h
35 razy/rok

40 µg/m3
– 1 rok
100 µg/m3
– 24h
(poziom
informowania)
150 µg/m3
– 24h
(poziom
alarmowy)

PM2,5

b(a)p

20 µg/m3
– 1 rok
(od 2020 r.)

1 ng/m3
– 1 rok
(poziom
docelowy)

NO2

200 µg/m3
–1h
18 razy/rok

SO2

350 µg/m3
–1h
24 razy/rok

40 µg/m3
– 1 rok

125 µg/m3
– 24 h
3 razy/rok

400 µg/m3
–1h
(poziom
alarmowy)

500 µg/m3
–1h
(poziom
alarmowy)

• https://apps.who.int/iris/handle/10665/345329
• PM2,5:
• 5 µg/m3 średniorocznie
• 15 µg/m3 średniodobowo (3-4 przekroczenia rocznie).
• PM10:
• 15 µg/m3 średniorocznie
• 45 µg/m3 średniodobowo (3-4 przekroczenia rocznie)
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Podział kraju na strefy
Strefy w województwie
podkarpackim:
• strefa miasto Rzeszów:
• kod PL1801,
• 126 km2,
• 196 208 mieszkańców.

• strefa podkarpacka:
• kod PL1802,
• 17 720 km2,
• 1 930 956 mieszkańców.
6

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce

Zanieczyszczenie powietrza
w województwie podkarpackim – PM10
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Zanieczyszczenie powietrza
w województwie podkarpackim – PM2,5
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Zanieczyszczenie powietrza
w województwie podkarpackim – b(a)p
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Źródła zanieczyszczenia powietrza
w województwie podkarpackim
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Wyrok TSUE z 22 lutego 2018 r.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 lutego 2018 r.
(C-336/16) – Polska naruszyła dyrektywę 2008/50/WE (CAFE).
Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje:
1) Rzeczpospolita Polska:
– przekraczając od 2007 r. do 2015 r. włącznie dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10
w 35 strefach oceny i zarządzania jakością powietrza oraz roczne wartości dopuszczalne dla stężenia
pyłu PM10
w 9 strefach oceny i zarządzania jakością powietrza;
– nie podejmując odpowiednich działań w programach ochrony powietrza zmierzających do
zapewnienia, aby okres występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych dla stężenia pyłu PM10
w powietrzu był możliwie jak najkrótszy;

– przekraczając dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłu PM10
w powietrzu zwiększone o margines tolerancji w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2011 r.
w strefach miasto Radom, pruszkowsko-żyrardowskiej i kędzierzyńsko-kozielskiej, a także w okresie od
1 stycznia do 10 czerwca 2011 r. w strefie ostrowsko-kępińskiej, oraz
– nie dokonując prawidłowej transpozycji art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla
Europy,

uchybiła zobowiązaniom ciążącym na tym państwie członkowskim odpowiednio na podstawie art. 13
ust. 1 dyrektywy 2008/50 w związku z załącznikiem XI do niej, art. 23 ust. 1 akapit drugi tej dyrektywy,
a także art. 22 ust. 3 wskazanej dyrektywy w związku z załącznikiem XI do niej.
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Programy ochrony powietrza
Uchwały antysmogowe
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Program ochrony powietrza (POP)
- art. 91 POŚ
• Akt prawa miejscowego
• Opracowany przez Zarząd Województwa, uchwalany przez Sejmik
Województwa – podstawa prawna: art. 91 POŚ.
• Zawiera działania naprawcze, które mają zapewnić, że okres
przekroczeń jest możliwie najkrótszy.
• Działania naprawcze kierowane głównie do organów administracji i
jednostek samorządu terytorialnego.
• Działania naprawcze krótko, średnio i długoterminowe
(maksymalnie 6 lat).
• Aktualizacja co 3 lata.
• Raporty z realizacji POP przekazywane corocznie zarządowi
województwa.
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Plan działań krótkoterminowych (PDK)
- art. 92 POŚ
• Integralna część POP
• Działania doraźne, które mają na celu szybką poprawę jakości
powietrza
• Wdrażanie działań uzależnione od wystąpienia stopni zagrożenia
• Naruszenie planu działań krótkoterminowych jest wykroczeniem
(art. 332 POŚ) – inaczej niż w przypadku działań naprawczych
w POP.
• Przykładowe działania krótkoterminowe:
• czasowy zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach,
• czasowe zawieszenie robót budowlanych
• zwiększenie kontroli indywidualnych palenisk
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Programy ochrony powietrza
w województwie podkarpackim
• Uchwała nr XXVII/464/20 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 września 2020r. – Program ochrony
powietrza dla strefy miasto Rzeszów
• Uchwała nr XXVII/463/20 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 września 2020r. – Program ochrony
powietrza dla strefy podkarpackiej
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Wykaz działań naprawczych
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Prowadzenie działań kontrolnych –
obowiązek nałożony na gminy
• Działanie dotyczy kontroli osób fizycznych niebędących podmiotami
korzystającymi ze środowiska (nieprowadzących działalności
gospodarczej).
• Kontrola obejmuje weryfikację wdrożenia uchwały antysmogowej i działań
przewidzianych w POP oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów.
• Średni czas reakcji na zgłoszenia mieszkańców dot.
nieprawidłowości: 12 godzin – dotyczy kontroli interwencyjnych.
• Kontrole interwencyjne w gminach bez straży gminnej – wsparcie policji
nieodzowne, zwłaszcza w weekendy i święta.
• Minimalna liczba kontroli: 30-50 rocznie.
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Działania krótkoterminowe
• POZIOM 2 – ryzyko przekroczenia poziomu informowania
PM10:
• zakaz palenia w kominkach (jeżeli nie stanowią jedynego źródła
ogrzewania),
• zakaz używania kotłów węglowych/na drewno jeżeli pozwolenie na
użytkowanie lub plany miejscowe wskazują inny sposób ogrzewania.

• Poziom ogłasza Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego.
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Sankcja za brak realizacji POP
Nadzór nad realizacją POP:
• Art. 96a POŚ:
1. Wojewoda za pomocą wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
sprawuje nadzór w zakresie:
(…)
2) realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza i ich
aktualizacjach oraz planach działań krótkoterminowych przez wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, starostę oraz inne podmioty.
Sankcja:
• Art. 315a POŚ:
1. W przypadku:
(…)
3) niedotrzymania terminów realizacji działań określonych w programach ochrony
powietrza i ich aktualizacjach lub planach działań krótkoterminowych
- organ za to odpowiedzialny podlega karze pieniężnej
w wysokości od 50 000 zł do 500 000 zł.
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Uchwał antysmogowa
- art. 96 POŚ
1. Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia
negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić
ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.
• Instalacja - art. 3 pkt 6 POŚ:
• stacjonarne urządzenie techniczne,
• zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych
technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i
położonych na terenie jednego zakładu,
• budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,
których eksploatacja powoduje emisję.
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Uchwał antysmogowa
- art. 96 POŚ
6. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa:
1) granice obszaru, na którym wprowadza się ograniczenia lub
zakazy, o których mowa w ust. 1;
2) rodzaje podmiotów lub instalacji, dla których wprowadza się
ograniczenia lub zakazy, o których mowa w ust. 1;
3) rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub
których stosowanie jest zakazane na obszarze, o którym mowa w pkt
1, lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne lub
parametry emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
dopuszczonych do stosowania na tym obszarze.
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Uchwał antysmogowa
- art. 96 POŚ
7. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może także określać:
1) sposób lub cel wykorzystania paliw, który jest objęty
ograniczeniami określonymi w uchwale;
2) okres obowiązywania ograniczeń lub zakazów w ciągu roku;
3) obowiązki podmiotów objętych uchwałą w zakresie niezbędnym
do kontroli realizacji uchwały.
8. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do instalacji,
dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo
pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, albo
dokonanie zgłoszenia.
9. Uchwała, o której mowa w ust. 1, jest aktem prawa miejscowego.
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Uchwała antysmogowa
w województwie podkarpackim
• Uchwała nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z
dn. 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
• Jedna uchwała antysmogowa dla całego województwa
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Uchwała antysmogowa (§ 2 i 3)
- czego i kogo dotyczy?
• § 2: Instalacje w których następuje spalanie paliw stałych w
szczególności kocioł, kominek i piec jeżeli:
• dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kotły CO),
• wydzielają ciepło (kominki, piecokominki, piecokuchnie i in.),
• wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika (kominki z płaszczem
wodnym itp.).

Uchwała dotyczy również instalacji służących celom innym niż
grzewcze.
• § 3: Podmioty eksploatujące ww. instalacje, tj. każdorazowo obecny
użytkownik instalacji niezależnie od posiadanego prawa
własności do miejsca użytkowania instalacji.
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Uchwała antysmogowa (§ 4 i 5)
- zasady eksploatacji instalacji
• Kotły CO:

• do 31 grudnia 2019 r. min. standard emisyjny zgodny z 5 klasą wg. normy
PN-EN 303-5:2012 tożsamy z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe,
• od 1 stycznia 2020 r. min. poziomy sezonowej efektywności energetycznej i
normy emisji zanieczyszczeń dla ogrzewania pomieszczeń określone w pkt 1
zał. II do Rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla kotłów na paliwo
stałe.

• Kominki, piece itd.:

• Min. poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji
zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w pkt 1
i 2 załącznika II do Rozporządzenia w sprawie ekoprojektu dla
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
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Uchwała antysmogowa (§ 6)
- zakazy dotyczące paliw
• W instalacjach objętych uchwałą zakazuje się stosowania:
• węgla brunatnego i paliw stałych produkowanych z jego
wykorzystaniem,
• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek z ich
wykorzystaniem,
• paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%
(miały),
• biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym przekraczającej 20%.
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Uchwała antysmogowa (§ 8)
- etapy wejścia w życie
2 czerwca 2018 r.

• Zakazy dotyczące paliw
• Wymagania dla nowo zakupionych instalacji

1 stycznia 2022 r.

• Istniejące pozaklasowe kotły CO eksploatowane powyżej 10 lat od daty produkcji lub
nieposiadające tabliczki znamionowej

1 stycznia 2023 r.

• Istniejące kominki, piece itp., chyba że zostaną wyposażone w urządzenie
zapewniające redukcję emisji pyłu do poziomu zgodnego z ekoprojektem

1 stycznia 2024 r.

• Istniejące pozaklasowe kotły CO eksploatowane od 5 do 10 lat od daty produkcji

1 stycznia 2026 r.

• Istniejące pozaklasowe kotły CO eksploatowane poniżej 5 lat od daty produkcji

1 stycznia 2028 r.

• Istniejące kotły CO 3 lub 4 klasy wg. normy PN-EN 303-5:2012
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Sprzedaż paliw i kotłów, CEEB
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Eksploatacja a wprowadzanie do obrotu
- paliwa stałe
•

Ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu paliw stałych określa ustawa z dnia
25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (po
nowelizacji, która weszła w życie 12 września 2018 r.).

•

Wprowadzanie do obrotu paliw stałych z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwach
domowych oraz w instalacjach o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

•

Obowiązek przekazania nabywcy świadectwa jakości paliwa stałego.

•

Zakaz sprzedaży mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego, paliwa niespełniającego
wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z 27 września 2018 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (tabela 6 już nie obowiązuje).

•

Nowelizacja: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351401
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Wprowadzanie do obrotu kotłów
- ekoprojekt
Co do zasady od 1 stycznia 2020 r. wprowadzane do obrotu mogą być wyłącznie kotły
spełniające wymagania ekoprojektu.
• Wymagania dot. ekoprojektu stosuje się przy pierwszym wprowadzeniu do obrotu lub
użytkowania na terenie UE.
• Wymagania techniczne określone w rozporządzeniach Komisji Europejskiej (2015/1189 kotły) i (2015/1185 – ogrzewacze ) z kwietnia 2015 roku
• https://www.gov.pl/web/klimat/ekoprojekt

Ekoprojekt zawiera wyłączenia (art. 1 ust. 2): kotły CWU, kotły przeznaczone do
ogrzewania gazowych nośników ciepła, kotły kogeneracyjne na paliwo stałe o maksymalnej
mocy elektrycznej 50 kW lub większej, kotły na biomasę niedrzewną.
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Wprowadzanie do obrotu kotłów
- ekoprojekt
•

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

•

+ art. 172a pkt 1 POŚ (kotły na paliwo stałe – kotły o których mowa w art. 1 ust.
2 lit. a i d rozp. Ekoprojekt = kotły CWU, kotły na biomasę niedrzewną – z
wyłączeniem kotłów zasilanych ręcznie na baloty słomy o mocy powyżej 100
kW).

•

Art. 172a pkt 2 POŚ – definicja wprowadzania do obrotu obejmująca każde
rozporządzenie kotłem na paliwo stałe na terytorium RP (inaczej niż w
przypadku ekoprojektu).

•

Obecnie rozporządzenie i przepisy POŚ dotyczą kotłów nieobjętych
ekoprojektem.
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CEEB
• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków + przepisy wprowadzające w
ustawie nowelizującej z 28 października 2020 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2127).
• Obowiązek zgłoszenia instalacji do ewidencji:
• instalacje eksploatowane w dn. 1 lipca 2021 r.: 12 miesięcy + 6 miesięcy na
wprowadzenie deklaracji pisemnej przez gminę (art. 15 ustawy nowelizującej),
• nowe instalacje: 14 dni + 30 dni na wprowadzenie deklaracji pisemnej przez gminę (art.
27 g ust. 4 i 5 ustawy o CEEB)

• Uruchomienie ewidencji 1 lipca 2021 r.
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Zakaz spalania odpadów
Ustawa o odpadach
Art. 155.

Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie
w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów,
z zastrzeżeniem art. 31.
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Czym są odpady?
Definicja odpadów – art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach:
Każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do
których pozbycia się jest obowiązany.
Odpady komunalne – art. 3 ust. 1 pkt 7 UO
1.Odpady powstające w gospodarstwach domowych
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji.
2.Odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych.
Odpady zielone – art. 3 ust. 1 pkt 12 UO
Odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków
i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów
z czyszczenia ulic i placów. (Są one jednocześnie bioodpadami – art. 3 ust. 1 pkt 1 UO).
Chaos terminologiczny – odpady zielone/pozostałości roślinne/odpady ulegające biodegradacji
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Spalanie pozostałości roślinnych
Art. 31 ust. 7 Ustawy o odpadach:
7. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza
instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego
zbierania.
ALE – ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza
selektywną zbiórkę bioodpadów.

Wniosek – zakaz spalania tego typu odpadów poza instalacjami
(suchą, czystą biomasę można spalić w kotle).
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Obowiązki właścicieli nieruchomości
- postępowanie z odpadami komunalnymi
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 5
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
(…)
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie
z wymaganiami określonymi w regulaminie i przepisach wydanych na podstawie
art. 4a;
(…)
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami
odrębnymi;
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Kontrola palenisk prowadzona przez gminy
Policja jako wsparcie

40

Rodzaje i cele kontroli
prowadzonych przez gminy
•

•

•

Interwencyjną – reakcja na zgłoszenie lub podejrzenie popełnienia
wykroczenia;
• główny cel: prewencja szczególna i ogólna (nieuchronność kary –
odstraszanie).
Planową – realizowaną w oparciu o harmonogram, bez zgłoszenia lub
podejrzenia popełnienia wykroczenia. Kontrola planowa również może być
niezapowiedziana;
• główny cel: prewencja ogólna, edukacja.
Następczą (rekontrolę) – weryfikacja dostosowania się przez kontrolowanego
do wymogów i zaleceń z poprzedniej kontroli
(w szczególności w przypadku zakończenia kontroli pouczeniem).
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Podstawa prawna
Art. 379 POŚ
1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują
kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie
objętym właściwością tych organów.
•

Zakres przedmiotowy – wszystkie przepisy o ochronie środowiska, nie tylko przepisy
POŚ (tak m.in. Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, WK2016).
Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego, a tym samym zawiera przepisy o
ochronie środowiska powszechnie obowiązujące na terenie województwa.

•

Organy mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych
im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy
straży gminnych.

•

nie dotyczy Policji!
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Właściwość organu
• Art. 376 Prawa ochrony środowiska – wójt/burmistrz/prezydent miasta jest organem
ochrony środowiska.
• Art. 378 ust. 3 – wójt jest właściwy w sprawach zwykłego korzystania ze środowiska
przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami (ale przepis precyzuje w jakich
sprawach – nie wymienia art. 379).
• Czy wójt może kontrolować przedsiębiorców? – budzi to wątpliwości, m. in. w świetle
treści art. 378 ust. 3 POŚ (kompetencje wójta ograniczone do osób nieprowadzących
działalności gospodarczej). Bez wątpienia kontrola działalności przedsiębiorców,
niezależnie od jej skali, leży w kompetencji WIOŚ. Szersze kompetencje prezydentów
miast na prawach powiatu.
• Wójt/burmistrz/prezydent miasta właściwy do prowadzenia kontroli przestrzegania
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 9u ustawy – stosujemy
art. 379 i 380 POŚ)
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Upoważnienie pracowników
Prawo ochrony środowiska
Art. 379 (…)
2.Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji
kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich,
powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
• Katalog osób, które można upoważnić jest zamknięty – nie może być to osoba
niebędąca pracownikiem (np. zleceniobiorca). Upoważnienie nie musi być
jednorazowe, dopuszczalne jest upoważnienie stałe.
• Warto w upoważnieniu określić uprawnienia kontrolującego (zgodnie z art. 379
ust. 3).
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Uprawnienia kontrolującego
Prawo ochrony środowiska
Art. 379 (…)
3.Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich
części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania
i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. –
w przypadku kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej - dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów
ekoprojektu lub innych wymogów technicznych

Katalog zamknięty – czynności kontrolującego muszą mieścić się w przyznanych mu tu kompetencjach. Kontrola może
być niezapowiedziana.
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Przebieg kontroli
• Czy kontrolę może prowadzić Policja?
•

Interwencyjna – art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy o Policji (wykrywanie przestępstw i wykroczeń
oraz ściganie ich sprawców)

• Okazanie legitymacji służbowej

• Oględziny
• Zatrzymanie rzeczy
• Przeszukanie
•
•

pora nocna
lokal mieszkalny/przedsiębiorstwo

• Protokół czy notatka urzędowa
• Zlecenie badań – opinia biegłego/instytucja naukowa lub specjalistyczna
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Koszty badań laboratoryjnych
Art. 117 k.w.

§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wydatki
ponoszone w toku czynności wyjaśniających, wykłada tymczasowo Skarb Państwa.
§ 2. Wydatki związane z ustanowieniem obrońcy lub pełnomocnika wykłada strona, która go ustanowiła.
§ 3. Wydatki, o których mowa w § 1, ponoszone w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy
władzom jednostki samorządu terytorialnego wykłada tymczasowo właściwa jednostka samorządu terytorialnego.

Art. 118 k.w.
§ 1. Wydatki wykładane przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego mają charakter zryczałtowany.
Zryczałtowane wydatki nie obejmują:
1) należności biegłych lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii; (…)
Art. 119 k.w.
§ 1. W razie skazania od obwinionego sąd zasądza opłatę na rzecz Skarbu Państwa, zryczałtowane wydatki i należności,
o których mowa w art. 118 § 1 pkt 1 i 2, na rzecz odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
oraz wydatki na rzecz oskarżyciela posiłkowego.
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Obowiązki kontrolowanego
Art. 379 ust. 6 POŚ
6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są
umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których
mowa w ust. 3.
• Utrudnianie przeprowadzenia kontroli stanowi przestępstwo:
Art. 225 KK
§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony
środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie
czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
• Utrudnianie – odmowa dopuszczenia do paleniska, utrudnianie pobrania próbki, odmowa
okazania dokumentacji kotła.
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Obowiązki kontrolowanego
Policja jako wsparcie
Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub
osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
• Utrudnianie – odmowa dopuszczenia do paleniska, utrudnianie pobrania próbki,
odmowa okazania dokumentacji kotła.
• Udaremnianie – uniemożliwienie kontroli, np. niewpuszczenie na posesję, odmowa
dopuszczenia do paleniska, przedstawienie fałszywej dokumentacji.
• Zachowania te mogą wiązać się również z popełnieniem przestępstw naruszenia
nietykalności cielesnej, wywierania wpływu na czynności urzędowe (przemoc/groźba
bezprawna) czy przeciwko wiarygodności dokumentów.
• Urzędnik powinien powiadomić kontrolowanego o sankcji karnej, a jeżeli ten nadal
będzie utrudniał prowadzenie kontroli, wezwać Policję.
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Obowiązki kontrolowanego
wynikające z uchwały antysmogowej
• Obowiązek okazania dokumentów:
• kotły CO: zaświadczenie wydane przez jednostkę posiadającą
akredytację (§ 4 ust. 3 uchwały),
• kominki, piece itd.: instrukcja dla instalatorów i użytkowników
(§ 5 ust. 2 uchwały).

• Co ze świadectwem jakości paliwa?
Można żądać okazania, ale nie można ukarać za brak.
• Postulat: zmiana uchwały antysmogowej, dodać obowiązek
okazania świadectwa jakości paliwa stałego.
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Wójt jako oskarżyciel publiczny
Art. 379 ust. 4 POŚ
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek
województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do
występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach
o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
Jeżeli kontrolującym jest urzędnik, nie można nałożyć mandatu
karnego. W takim przypadku po ujawnieniu wykroczenia można:
• zawiadomić Policję,
• sporządzić i złożyć wniosek o ukaranie.
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Policja jako wsparcie
Art. 11 ustawy o Policji?
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta może żądać od właściwego komendanta Policji
przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia działań zapobiegających naruszeniu
prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Żądanie nie może dotyczyć:
•

czynności operacyjno-rozpoznawczych,

•

dochodzeniowo-śledczych

•

czynności z zakresu ścigania wykroczeń.

•

wykonania konkretnej czynności służbowej

•

ani określać sposobu wykonania zadania przez Policję.

Żądanie naruszające prawo jest nieważne. O nieważności żądania stwierdza wojewoda.
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Policja jako wsparcie
Art. 13 ustawy o Policji
4. Na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów Policji w rewirach
dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie powiatu lub gminy może ulec
zwiększeniu ponad liczbę ustaloną […], jeżeli organy te zapewnią
pokrywanie kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat,
na warunkach określonych w porozumieniu zawartym między organem […]
a […] komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez
Komendanta Głównego Policji.
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Policja jako wsparcie - porozumienie
4a. Rada powiatu lub rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w porozumieniu zawartym
między organem wykonawczym powiatu lub gminy a właściwym komendantem powiatowym (miejskim)
Policji, środki finansowe stanowiące dochody własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na:
1)
rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę dla policjantów właściwych miejscowo
komend powiatowych (miejskich) i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.
4b.
1.

Porozumienie, o którym mowa w ust. 4a, określa w szczególności:
rodzaje ustawowych zadań Policji, finansowanych na podstawie porozumienia:
a)

wykonywanych w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2,

b)

za wykonywanie których może być przyznana nagroda za osiągnięcia w służbie;

2.

wysokość oraz tryb i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. 4a;

3.

sposób dokonywania oceny prawidłowości wykonania porozumienia.

54

Policja jako wsparcie – spalanie odpadów
Art. 9v ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem do właściwego
miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia
czynności kontrolnych.

Na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwy miejscowo komendant
Policji jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym pomocy Policji w toku
wykonywania czynności kontrolnych.
Do kontroli prowadzonej na podstawie art. 9u ustawy, stosuje się art. 379 i 380 POŚ.
Kontrola dotyczy przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, w tym zwłaszcza poprawnego gospodarowania odpadami komunalnymi. „Przy
okazji” można skontrolować urządzenia grzewcze pod kątem uchwały antysmogowej.
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Czyny zabronione
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Spalanie odpadów jako wykroczenie
Art. 191 ustawy o odpadach
Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią
odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny.
• Art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze
grzywny.
2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków
określonych w regulaminie.
• Art. 5 ustawy: właściciele zobowiązani do zbierania odpadów komunalnych
zgodnie z przepisami i regulaminem, pozbywanie się odpadów komunalnych
zgodnie z przepisami.
•
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Spalanie odpadów jako wykroczenie
Art. 82 Kodeksu wykroczeń
§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego
rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub
ewakuacji, polegających na:
(…)
3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej
kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób
niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez
producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu
lub rozprzestrzeniania ognia.
•
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Spalanie odpadów jako wykroczenie
Inne możliwe kwalifikacje:
• art. 51 KW (zakłócenie spokoju lub porządku publicznego),
Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój,
porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu
publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
• art. 82 ust. 3 i 4 KW (rozniecanie ognia w odległości do 100m od granicy
lasu, wypalanie pozostałości roślinnych),
• art. 145 KW (zanieczyszczenie miejsc publicznych).
Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w
szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze
grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
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Zbieg przepisów - wyższy mandat
• Art. 96 KPW
§ 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości
do 500 zł, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń
- do 1000 zł.
• Art. 9. KW
§ 1. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch
lub więcej przepisach ustawy, stosuje się przepis przewidujący
najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych
na podstawie innych naruszonych przepisów.
• Spalanie odpadów często zrealizuje znamiona kilku wykroczeń –
dopuszczalny mandat do 1000 zł.
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Zbieg wykroczeń
Zbieg wykroczeń – sytuacja, gdy karzemy za kilka wykroczeń, czyli kilka czynów
art. 9 § 2 Kodeksu wykroczeń Jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa lub więcej wykroczeń,
wymierza się łącznie karę w granicach zagrożenia określonych w przepisie przewidującym najsurowszą
karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych
przepisów.
Spalanie odpadów – wykroczenie z art. 191 UO
Nieprawidłowe przechowywanie odpadów - art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach
•

Jeden mandat 1000 zł?

•

Jeden mandat 500 zł?

•

Dwa mandaty 500 zł?

Wymierzanie kary/orzekanie z art. 9 k.w. nie dotyczy postępowania mandatowego dlatego: Zasada - ile
wykroczeń, tyle mandatów
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Spalanie odpadów jako przestępstwo
W szczególnych przypadkach: art. 182, 183 Kodeksu karnego.
Do rozważenia w przypadku spalania odpadów na dużą skalę, zwłaszcza odpadów
niebezpiecznych (np. oleje przepracowane, podkłady kolejowe)
Art. 182. k.k. [Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach]

Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją […] w takiej ilości
lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować
istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie
roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.
Typ kwalifikowany w wypadku eksploatacji instalacji działającej w ramach zakładu, w
zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane jest pozwolenie.
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Spalanie odpadów jako przestępstwo
Art. 183. k.k. [Nieodpowiednie postępowanie z odpadami]
§ 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa przetwarza, zbiera, dokonuje
odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich
warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu
człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub
powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w
znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do
popełnienia czynu określonego w § 1, 2 i 4.
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Spalanie odpadów jako przestępstwo
Art. 160 k.k. [Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo]
§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.
Tylko w skrajnych przypadkach, np.:
1.

Nieszczelna instalacja odprowadzania spalin w domach wielorodzinnych;

2.

Spalanie toksycznych odpadów.
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Sankcja za naruszenie uchwały
antysmogowej
•
•

•
•
•

Naruszenie przepisów uchwały antysmogowej stanowi wykroczenie.
Art. 334 POŚ: Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych
w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze
grzywny.
Grzywna za popełnienie wykroczenia może wynieść od 20 do 5000 zł (art. 24 KW), o ile
przepis szczególny nie stanowi inaczej.
Straż gminna może nakładać mandat. Grzywna nałożona przez funkcjonariusza straży
gminnej zasila budżet gminy.
Art. 38 KW: Ukaranemu co najmniej dwukrotnie za podobne wykroczenia umyślne,
który w ciągu dwóch lat od ostatniego ukarania popełnia ponownie podobne
wykroczenie umyślne, można wymierzyć karę aresztu, choćby było zagrożone karą
łagodniejszą (recydywa).
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Sankcja za naruszenie uchwały
antysmogowej – tabliczka znamionowa
•

Fałszowanie tabliczki znamionowej

•

Art. 270 k.k.: Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako
autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

•

Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo
który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie
prawne.

•

ALE: zdaniem sądów (w tym SN) tabliczka znamionowa i podany na niej numer VIN nie są dokumentem. Sądy nie
wypowiadały się jednak na temat tabliczek znamionowych dla kotłów.

•

Art. 306 k.k.: Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub
urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

•

Problem: przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym.

•

Jeżeli ktoś fałszuje tabliczkę we własnym zakresie, na swój własny użytek, istnieje wątpliwość dot. ataku na dobro prawne
(obrót gospodarczy).

•

Odmienna sytuacja jeśli ktoś takie przerobione tabliczki sprzedaje lub oferuje tego typu usługę.
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Sprzedaż paliw stałych - sankcje
• Delikt administracyjny zagrożony administracyjną karą pieniężną do 100 000 zł:
• niewystawienia świadectwa jakości paliwa,
• wystawienia świadectwa, którego treść nie odpowiada faktycznej jakości paliwa,
• nieprzekazania świadectwa jakości paliwa nabywcy,
• naruszenia obowiązku przechowywania dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu paliw z przeznaczeniem
innym niż określone w ustawie (paliwa przeznaczone do instalacji o mocy 1 MW lub większej).
• Przestępstwo zagrożone grzywną do 1 000 000 zł lub karą pozbawienia wolności do lat 5:
• wprowadzania do obrotu mułów węglowych, flotokoncentratów, mieszanin zawierających poniżej 85% węgla kamiennego;

• wprowadzania do obrotu węgla brunatnego (od 1 czerwca 2020 r.);
• wprowadzania do obrotu paliwa stałego niespełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu;
• wprowadzania do obrotu paliwa niesortowanego.

• Kontrolę prowadzi Inspekcja Handlowa
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Sankcje karne za wprowadzanie do obrotu
kotłów
Naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań dla kotłów na paliwo stałe stanowi wykroczenie.
art. 348 Prawa ochrony środowiska - naruszenie zakazu wprowadzania do obrotu produktów
niespełniających wymagań
Wprowadzenie do obrotu – dotyczy kotłów nowych i starych, obejmuje pierwsze i każde kolejne
wprowadzenie
Sankcja – grzywna do 5000 zł, mandat do 500 zł;
Przepisu nie stosuje się do osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą, która dokonuje wprowadzenia do
obrotu kotła na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, który nie odpowiada
wymaganiom określonym w rozporządzeniu.

Odpowiedzialność przedsiębiorców (osoby fizyczne i prawne):
Administracyjna kara pieniężna w wysokości do 5% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w
poprzednim roku kalendarzowym, jednak nie mniej niż 10 000 zł.
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Sankcja za naruszenie planu działań
krótkoterminowych
Art. 332 POŚ:
Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w
uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 92 ust. 1c,
podlega karze grzywny.
•

Wykroczenie niewymienione w rozporządzeniu mandatowym MSWiA –
straż gminna nie może nałożyć mandatu (ale może to zrobić policjant).
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Niezłożenie deklaracji do CEEB
Niezłożenie w terminie deklaracji do CEEB stanowi wykroczenie – wykrywane będzie głównie przez
gminy ew. nadzór budowlany albo kominiarza w trakcie kontroli.
Ustawa o CEEB:
Art. 27h. [Kara za niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania
paliw]
1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze
grzywny.
2. Nie podlega karze, o której mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli
złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął
wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
3. Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia
24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956,
1423, 2112 i 2320).
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Wymiar kary - wykroczenia
•

•

•

Ocena stopnia społecznej szkodliwości czynu, cele kary w zakresie społecznego
oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć kara
w stosunku do ukaranego.
Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu bierze się pod uwagę rodzaj i
charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody,
sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę
obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj
naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.
Wymierzając karę, organ bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i rozmiar
szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, jak
również właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy, sposób życia przed
popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia.
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Wymiar kary - wykroczenia
Okoliczności łagodzące:
• działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem ciężkich warunków
rodzinnych lub osobistych;
• działanie z pobudek zasługujących na uwzględnienie;
• prowadzenie przez sprawcę nienagannego życia przed popełnieniem
wykroczenia i wyróżnianie się spełnianiem obowiązków, zwłaszcza w
zakresie pracy;
• przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się do
usunięcia szkodliwych następstw swego czynu.
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Wymiar kary - wykroczenia
Okoliczności obciążające:
•

działanie sprawcy w celu osiągnięcia bezprawnej korzyści majątkowej;

•

działanie w sposób zasługujący na szczególne potępienie;

•

uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo lub wykroczenie;

•

chuligański charakter wykroczenia;

•

działanie pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie
działającej substancji lub środka.
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Wymiar kary - wykroczenia
Mandat czy wniosek o ukaranie?
Art. 41 k.w. [Stosowanie środków pozapenalnych]
W stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia,
zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania
wychowawczego.

Poprzedni POP dla Małopolski: Nakładane kary za naruszenie przepisów
zakazujących spalanie odpadów powinny uwzględniać szczególną szkodliwość
tych działań w sytuacjach wysokich stężeń zanieczyszczeń
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Dziękujemy za uwagę
Bartosz Kwiatkowski
Miłosz Jakubowski
Fundacja Frank Bold
bartosz.kwiatkowski@frankbold.org
milosz.jakubowski@frankbold.org
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