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Źródła prawa 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2001 r., nr 62, poz. 627 z późn. zm., dalej  "p.o.ś.„ 

• ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 z późn. zm., dalej  "u.s.d.g.„ 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

• ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., nr 88, 
poz. 553 z późn. zm., dalej "k.k." 



Art. 96 ust. 7 pkt 3 p.o.ś. 

•  Uchwała, o której mowa w ust. 1, może także 
określać: 

• (…); 

•3) obowiązki podmiotów objętych uchwałą w 
zakresie niezbędnym do kontroli realizacji 
uchwały. 



Wątpliwości dyskutowane w literaturze 

• Wątpliwości powstające na tle przywołanego przypisu dotyczą 
następujących zagadnień: 

• (i) granic dopuszczalnej ingerencji w wolności konstytucyjne, 

• (ii) konieczności przestrzegania zasad kontroli wynikających z u.s.d.g. 
– w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą, 

• (iii) konieczności przestrzegania zasad kontroli wynikających z art. 
379-380 p.o.ś.  – w odniesieniu do pozostałych podmiotów, 

• (iv) sankcji karnej za niedopełnienie obowiązków określonych w 
uchwale antysmogowej. 

 



Zagadnienie konstytucyjne 

• Obowiązki ustanowione w uchwale sejmiku województwa na 
podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3 p.o.ś. mogą wkraczać w sferę 
chronionych konstytucyjnie praw jednostki w postaci prawa do 
prywatności (art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej) oraz 
nienaruszalności mieszkania (art. 50 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej). 



Zasada proporcjonalności (1) 

• Art. 31 ust.3 Konstytucji RP: 

 

• Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw 
mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności 
publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie 
mogą naruszać istoty wolności i praw.  



Zasada proporcjonalności (2) 

• Ustanowione ograniczenia winny być zgodne z zasadą proporcjonalności.  

• Oznacza to, że:  

• 1) środki zastosowane przez prawodawcę muszą być w stanie doprowadzić 
do zamierzonych celów;  

• 2) muszą one być niezbędne dla ochrony interesu, z którym są powiązane;  

• 3) ich efekty muszą pozostawać w proporcji do ciężarów nakładanych na 
obywatela"  

• (por. uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 
1998 r., sygn. akt K 28/97) 



Kwestia norm blankietowych 

• W innych orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny wskazywał, że 
niedopuszczalne jest przyjmowanie w ustawie uregulowań 
blankietowych, pozostawiających organom samorządu terytorialnego 
swobodę normowania ostatecznego kształtu i zakresu ograniczeń 
praw i wolności jednostki (tak Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu 
wyroku z dnia 12 stycznia 2000 r., sygn. akt P 11/98).  

• Wynika to z „nakazu kompletności unormowania ustawowego, które 
musi samodzielnie określać wszystkie podstawowe elementy 
ograniczenia danego prawa i wolności, tak aby już na podstawie 
lektury przepisów ustawy można było wyznaczyć kompletny zarys 
(kontur) tego ograniczenia” (ibid.). 



Kontrola przedsiębiorców 

• Zgodnie z art. 77 u.s.d.g. organy administracji publicznej kontrolują 
przedsiębiorców na zasadach określonych w tej ustawie, a jedynie w 
zakresie nieuregulowanym w rozdziale piątym stosuje się przepisy 
ustaw szczególnych, co oznacza, że ustawy te nie mogą naruszać zasad 
tam ustanowionych. 

• kontrola działalności przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania 
wymagań wynikających z konieczności ochrony środowiska będzie 
przebiegać na zasadach ustanowionych w u.s.d.g. 



Zasady prowadzenia kontroli wg u.s.d.g. (1) 

• Zgodnie z u.s.d.g. organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o 
zamiarze wszczęcia kontroli. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia 
kontroli zawiera: (i) oznaczenie organu, (ii) datę i miejsce wystawienia, 
(iii) oznaczenie przedsiębiorcy, (iv) wskazanie zakresu 
przedmiotowego kontroli, (v) podpis osoby upoważnionej do 
zawiadomienia.  

• Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później 
niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o 
zamiarze wszczęcia kontroli. 



Zasady prowadzenia kontroli wg u.s.d.g. (2) 

• Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się m.in. w 
przypadku, gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione 
bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska 
naturalnego.  

• Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się 
również, gdy  przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla 
przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, 
przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub 
wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego 
popełnienia. 



Zasady kontroli wynikające z art. 379-380 p.o.ś. (1) 

• Zgodnie z art. 379 p.o.ś. podmiotami sprawującymi kontrolę 
przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska są: 
marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta, którzy mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych 
pracowników podległych im urzędów. 



Zasady kontroli wynikające z art. 379-380 p.o.ś. (2) 

• Podmiot wykonujący kontrolę uprawniony jest do  

• (i) 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,  

• (ii) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności 
kontrolnych,  

• (iii) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i 
przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego,  

• (iv) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych 
mających związek z problematyką kontroli. 



Zasady kontroli wynikające z art. 379-380 p.o.ś. (3) 

• Podmioty uprawnione do prowadzenia kontroli występują do 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie 
odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku 
kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot 
przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione 
podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując 
dokumentację sprawy.  

• Zgodnie z art. 380 u.p.o.ś. z przeprowadzonych czynności kontrolnych 
kontrolujący sporządza  protokół. 



Sprawa SK 26/15 w Trybunale Konstytucyjnym 
(1) 

• Należy wskazać, że art. 379 p.o.ś. był przedmiotem skargi 
konstytucyjnej rozpoznawanej przez Trybunał Konstytucyjny pod sygn. 
akt SK 26/15.  

• Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone postanowieniem z dnia 
29 czerwca 2016 r. z przyczyn formalnych.  



Sprawa SK 26/15 w Trybunale Konstytucyjnym 
(2) 

• Niemniej jednak, w uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia Trybunał 
Konstytucyjny wskazał, że w odniesieniu do art. 379 p.o.ś. dostrzega pewien 
problem o wymiarze konstytucyjnym.  

• W uzasadnieniu postanowienia wskazano: „Z perspektywy zasady 
proporcjonalności nie bez znaczenia jest kwestia braku wyodrębnienia 
odmiennych sytuacji. Chodzi mianowicie o sposób inicjowania i realizowania 
mechanizmów kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. 
Racjonalnie działający ustawodawca powinien rozważyć konsekwencję istnienia 
dwóch trybów inicjowania postępowania kontrolnego – kontroli rutynowych, 
których wszczęcie stanowi zwykły i normalny sposób oceny przestrzegania 
ustawowych obowiązków, kiedy to uprzednie poinformowanie podmiotu 
kontrolowanego o terminie i zakresie kontroli wydaje się być w pełni uzasadnione, 
oraz kontroli interwencyjnych, które mają służyć potwierdzeniu ujawnionych już 
szkód w środowisku naturalnym, których inicjowanie z natury rzeczy musi być 
zapowiedziane.” 



Sprawa SK 26/15 w Trybunale Konstytucyjnym 
(3) 

• Nie można zatem wykluczyć, że w przyszłości art. 379 p.o.ś. zostanie 
uznany za niekonstytucyjny m. in. w zakresie, w jakim nie różnicuje 
warunków dopuszczalności przeprowadzenia kontroli rutynowych i 
kontroli interwencyjnych.  

• Wątpliwości konstytucyjne może również powodować delegacja 
elementów normy określającej obowiązki podmiotów prawa w 
kontekście kontroli do aktu prawa miejscowego. 



Sankcje karne za niedopełnienie obowiązków 
określonych w uchwale antysmogowej (1) 

• Zgodnie z art. 334 p.o.ś. „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub 
zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na 
podstawie art. 96, podlega karze grzywny”.  

• Należy wskazać, że przywołany przepis wydaje się nie spełniać 
konstytucyjnej zasady ustawowej określoności czynu zabronionego 
(art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).  

• Ponadto należy przyjąć, iż ze względu na ukształtowanie znamion 
przedmiotowych powyżej wskazanego występku (nieprzestrzeganie 
ograniczeń, nakazów lub zakazów), art. 334 p.o.ś. nie będzie miał  
zastosowania do niedopełnienia obowiązków nałożonych na 
podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3 p.o.ś. 



Sankcje karne za niedopełnienie obowiązków 
określonych w uchwale antysmogowej (2) 

• Naruszenie obowiązków nałożonych na podstawie art. 96 ust. 7 pkt 3 
p.o.ś. mogłoby natomiast stanowić czyn zabroniony określony w art. 
225 § 1 k.k.   

• Zgodnie z tym przepisem: „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”.  



Dziękujemy za uwagę 


