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Wprowadzenie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Poś)
• Art. 1 – ustawa określa zasady ochrony 
środowiska oraz warunki korzystania z 
jego zasobów, z uwzględnieniem 
wymagań zrównoważonego rozwoju 
(warunki ochrony zasobów środowiska, wprowadzania 
substancji lub energii do środowiska, kosztów 
korzystania ze środowiska, obowiązki organów 
administracji, odpowiedzialność i sankcje)
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Podstawowe zasady ochrony powietrza

Tytu ł III „Przeciwdzia łanie zanieczyszczeniom ”
• Art. 141 – eksploatacja instalacji lub urządzenia 

nie powinna powodować przekroczenia 
standardów emisyjnych a jej oddziaływanie nie 
powinno powodować pogorszenia stanu 
środowiska w znacznych rozmiarach lub zdrowia 
ludzi

• Art. 144 – eksploatacja instalacji nie powinna 
powodować przekroczenia standardów jakości 
środowiska
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Podstawowe zasady ochrony powietrza

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 
2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 
(na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 1 i 146 ust. 2 i 4 Poś)

� Standardy zróżnicowane w zależności od rodzaju 
działalności, procesu technologicznego lub operacji 
technicznej oraz terminu oddania instalacji do 
eksploatacji, terminu zakończenia jej eksploatacji lub 
dalszego łącznego czasu jej eksploatacji,

� Sytuacje uzasadniające przejściowe odstępstwa, granice 
odstępstw, warunki uznawania standardów za 
dotrzymane, rodzaje zakłóceń, gdy wymagane jest 
wstrzymanie użytkowania.
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Podstawowe zasady ochrony powietrza

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 
2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu – przy braku standardów emisyjnych i 
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu

(na podstawie art. 222 ust. 2 Poś)
� Wartości odniesienia dla niektórych substancji zróżnicowane 

dla terenu kraju, z wyłączeniem obszarów ochrony 
uzdrowiskowej oraz dla obszarów ochrony uzdrowiskowej,

� Warunki, w jakich ustala się wartości odniesienia 
(temperatura, ciśnienie), 

� Oznaczenie numeryczne substancji – jednoznaczna 
identyfikacja

� Okresy, dla których są uśrednione wartości odniesienia
� Warunki uznawania wartości odniesienia za dotrzymane
� Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w 

powietrzu.
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Pomiary 
kontrola funkcjonowania instalacji

• Art. 147 ust. 1 - prowadzący instalację oraz użytkownik 
urządzenia są obowiązani do okresowych pomiarów 
wielkości emisji

• Art. 147 ust. 2 – prowadzący instalację oraz użytkownik 
urządzenia są obowiązani do ciągłych pomiarów 
wielkości emisji w razie wprowadzania do środowiska 
znacznych ilości substancji lub energii

• Art. 147 ust. 3 – zakres obowiązku prowadzenia 
pomiarów (ust. 1 i 2) może być związany z parametrami 
charakteryzującymi wydajność lub moc instalacji albo 
urządzenia
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Pomiary 

• Art. 147 ust. 4 – prowadzący instalację nowo zbudowaną
lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja wymaga 
pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia 
wstępnych pomiarów wielkości emisji z tej instalacji

• Art. 147 ust 5 – wstępne pomiary (ust. 4) należy 
zrealizować najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia 
rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia, chyba 
że organ właściwy do wydania pozwolenia określił w 
pozwoleniu inny termin

• Art. 147 ust. 6 – prowadzący instalację oraz użytkownik 
urządzenia są obowiązani do ewidencjonowania 
wyników przeprowadzonych pomiarów oraz ich 
przechowywania przez 5 lat od zakończenia roku 
kalendarzowego, którego dotyczą.
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Pomiary 

• Art. 147a ust. 1 – prowadzący instalację oraz użytkownik 
urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów 
wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze 
środowiska przez: 

� akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

� certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 
ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach  
chemicznych i ich mieszaninach  

w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani. 
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Pomiary 

• Art. 147a ust. 1a – Prowadzący instalację oraz użytkownik 
urządzenia, posiadający certyfikat systemu zarządzania 
jakością, mogą wykonywać pomiary wielkości emisji lub 
innych warunków korzystania ze środowiska, do których 
wykonywania są obowiązani, we własnym laboratorium, pod 
warunkiem że laboratorium to jest również objęte systemem 
zarządzania jakością.

• Art. 147a ust. 2 - Jeżeli prowadzący instalację jest 
obowiązany do prowadzenia ciągłych pomiarów wielkości 
emisji, powinien zapewnić możliwość automatycznego 
ciągłego zapisu wyników przez przyrząd pomiarowy.
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Pomiary 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 
2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody określa:
(na podstawie art. 148 ust. 1 Poś)

� przypadki, w których wymagany jest ciągły pomiar emisji
z instalacji,

� przypadki, w których wymagane są okresowe pomiary 
emisji z instalacji albo urządzenia oraz częstotliwość
prowadzenia tych pomiarów,

� referencyjne metodyki wykonywania pomiarów,
� sposób ewidencjonowania przeprowadzonych 

pomiarów.
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Pomiary okresowe

• Okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi 
się dwa razy w roku, raz w sezonie zimowym 
(październik-marzec) oraz raz w sezonie letnim 
(kwiecień-wrzesień)

• W przypadku instalacji lub źródeł pracujących 
sezonowo w okresie nieprzekraczającym sześciu 
miesięcy, pomiary emisji do powietrza prowadzi 
się raz w roku w okresie pracy instalacji lub 
źródeł
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Pomiary ci ągłe
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r.

• Instalacje spalania paliw – o łącznej nominalnej 
mocy cieplnej nie mniejszej niż 100MW (łączna 
nominalna moc cieplna instalacji spalania stanowi 
sumę nominalnych mocy cieplnych źródeł, z 
których gazy odlotowe są odprowadzane do 
powietrza wspólnym emitorem)
(py ł og ółem, SO 2, NOx, CO)
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Pomiary ci ągłe
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r.

• Instalacje albo urz ądzenia spalania lub 
wsp ółspalania odpad ów
(py ł og ółem, SO 2, NOx, CO, HCL, substancje 
organiczne wyra żone jako ca łkowity w ęgiel 
organiczny, HF)
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Pomiary ci ągłe
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r.

• Instalacje , w których używane są rozpuszczalniki 
organiczne, co powoduje emisj ę do powietrza 
lotnych zwi ązków organicznych (LZO), jeżeli z 
jednego emitora są wprowadzane do powietrza 
LZO w ilości nie mniejszej niż średnio 10kg/h w 
przeliczeniu na emisję całkowitego węgla 
organicznego
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Pomiary  
ewidencjonowanie wynik ów

• Wyniki ciągłych pomiarów emisji są
ewidencjonowane w formie wydruków oraz 
na nośnikach cyfrowych

• Wyniki okresowych pomiarów emisji są
ewidencjonowane w formie pisemnej
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Pomiary 
zakres i metodyki

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r.

• Załącznik Nr 1 – zakres oraz metodyki referencyjne 
wykonywania ciągłych pomiarów emisji do powietrza z 
instalacji spalania paliw

• Załącznik Nr 2 - zakres i metodyki referencyjne 
wykonywania okresowych pomiarów emisji do powietrza z 
instalacji spalania paliw

• Załącznik Nr 3 – zakres oraz metodyki referencyjne 
wykonywania ciągłych i okresowych pomiarów emisji do 
powietrza z instalacji albo urządzeń spalania lub 
współspalania odpadów – Tabela A – Substancje i 
parametry mierzone w sposób ciągły oraz metodyki 
referencyjne wykonywania pomiarów ciągłych
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Pomiary 
zakres i metodyki

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r.

• Załącznik Nr 4 – zakres oraz metodyki referencyjne 
wykonywania okresowych pomiarów emisji do powietrza z 
instalacji do produkcji lub obróbki wyrobów zawierających 
azbest

• Załącznik Nr 5 – zakres oraz metodyki referencyjne 
wykonywania okresowych pomiarów emisji do powietrza z 
instalacji do produkcji dwutlenku tytanu

• §11 ust. 4 – zakres oraz metodyki referencyjne 
wykonywania ciągłych i okresowych pomiarów emisji LZO 
wprowadzanych do powietrza z instalacji
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Pomiary ci ągłe
kontrola systemu pomiarowego
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r.

• Systemy do ciągłych pomiarów emisji do powietrza co 
najmniej raz w roku podlegają procedurom zgodnym z 
normą PN-EN 14181, zapewniającym odpowiedni poziom 
jakości, w tym kontroli za pomocą pomiarów równoległych 
prowadzonych (dla instalacji spalania lub współspalania
odpadów co najmniej raz na 3 lata) z użyciem innych 
systemów z zastosowaniem metodyk referencyjnych lub 
manualnych.

• Systemy do ciągłych pomiarów emisji do powietrza 
podlegają zgodnie z normą PN-EN 14181 pełnej 
procedurze kalibracji i walidacji w przypadku systemów 
nowo instalowanych, istniejących (co 5 lat-spalanie paliw, 
co 3 lata-spalanie lub współspalanie odpadów) i każdej 
większej zmiany w pracy instalacji lub napraw instalacji 
istniejącej.
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Pomiary  
przedk ładanie wynik ów

• Art. 149 ust. 1 Poś – wyniki pomiarów, o których 
mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4, prowadzący 
instalację i użytkownik urządzenia przedstawiają
organowi ochrony środowiska oraz 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, 
jeżeli pomiary te mają szczególne znaczenie ze 
względu na potrzebę zapewnienia systematycznej 
kontroli wielkości emisji lub innych warunków 
korzystania ze środowiska
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Pomiary
przedk ładanie wynik ów

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 
2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów 
prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub 
urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich 
prezentacji określa:
(na podstawie art. 149 ust. 2 i 4 Poś)

� przypadki, w których wymagane jest przedstawianie 
wyników pomiarów (każdy, kto ma nałożony obowiązek 
prowadzenia pomiarów),

� formy przedkładanych wyników pomiarów,
� układy przekazywanych wyników pomiarów,
� wymagane techniki przedkładania wyników pomiarów,
� terminy przedkładania wyników pomiarów w zależności 

od ich rodzajów (pomiary ciągłe – 30 dni od dnia 
zakończenia półrocza i roku, którego pomiary dotyczyły).
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Pomiary  
przedk ładanie wynik ów

• Właściwym organom ochrony środowiska oraz 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 
przekazuje się wyniki pomiarów prowadzonych w związku 
z eksploatacją instalacji lub urządzenia, dla wszystkich 
instalacji lub urządzeń, na które został nałożony 
obowiązek ich prowadzenia.

• Wyniki pomiarów oraz inne dane przedkłada się w formie 
pisemnej.

• Jeżeli istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne, 
wyniki pomiarów oraz inne dane mogą być przedkładane 
również w formie dokumentu elektronicznego, za 
pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych.
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Pomiary ci ągłe 
przedk ładanie wynik ów

• Wyniki ciągłych pomiarów emisji substancji do 
powietrza przekazuje się w układzie 
obejmującym wyniki pomiarów, bilans ładunków 
substancji wprowadzonych do powietrza oraz 
analizę statystyczną wyników, zgodnie z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
wydanym na podst. Art. 148 ust. 1 Poś.

• Wyniki ciągłych pomiarów emisji substancji do 
powietrza za rok kalendarzowy przekazuje się
wraz z porównaniem uśrednionych wartości 
mierzonych stężeń substancji do wielkości emisji 
dopuszczalnej ustalonej w pozwoleniu na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 
albo w pozwoleniu zintegrowanym.
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Pomiary ci ągłe 
przedk ładanie wynik ów

• Wraz z wynikami pomiarów emisji substancji do 
powietrza przekazuje się:

�wyniki prowadzonych w komorze spalania lub 
dopalania pomiarów ciągłych: temperatury gazów 
spalinowych, zawartości tlenu w gazach 
spalinowych, ciśnienia gazów spalinowych

� czas pracy instalacji lub urządzenia
� rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, 

materiałów, surowców i paliw
� parametry wykorzystywanego paliwa
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Pomiary 
przedk ładanie wynik ów

Wyniki pomiarów przedkłada się:
• W przypadku pomiarów ciągłych – w terminie 30 

dni od dnia zakończenia półrocza, w którym 
pomiary zostały wykonane – za I półrocze oraz w 
terminie do dnia 31 stycznia roku następującego 
po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały 
wykonane – za rok kalendarzowy

• W przypadku pomiarów okresowych 
wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu 
– w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, 
w którym pomiary zostały wykonane

• W pozostałych przypadkach – w terminie 30 dni 
od dnia zakończenia pomiaru
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Pomiary  
przedk ładanie wynik ów

• Wyniki wstępnych pomiarów emisji substancji lub 
energii wprowadzonej do środowiska, prowadzone 
dla instalacji lub urządzenia nowo zbudowanego 
lub zmienionego w istotny sposób, z których 
emisja wymaga pozwolenia, przekazuje się w 
formach i układach określonych dla pomiarów 
okresowych, w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia pomiaru. 
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Przedk ładanie informacji o wielko ści
emisji gazów cieplarnianych i innych
substancji wprowadzanych do powietrza

• Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17.07.2009 r. o 
systemie zarz ądzania emisjami gazów 
cieplarnianych i innych substancji – podmiot 
korzystający ze środowiska sporządza i 
wprowadza do Krajowej bazy o emisjach gazów 
cieplarnianych i innych substancji, w terminie do 
końca lutego każdego roku, raport zawierający 
informacje wskazane w art. 6 ust. 2 pkt 1-5, 
dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego (w 
tym wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych 
substancji wprowadzanych do powietrza) –
pierwszy raport sporządza się za 2010 rok i 
wprowadza do Krajowej bazy do końca lutego 
2011 r. (art. 59 ww. ustawy)



27

Pomiary  
Art. 150 Poś
• Organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na 

prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek 
prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji 
wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 147 ust. 1, 2 i 4, 
jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie 
standardów emisyjnych; do wyników przeprowadzonych pomiarów 
stosuje się odpowiednio przepis art. 147 ust. 6.

• Wydając tą decyzję właściwy organ może nałożyć obowiązek 
przedkładania mu wyników pomiarów, określając zakres i terminy ich 
przedkładania, a także wymagania w zakresie formy, układu i 
wymaganych technik ich przedkładania.

• Jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie 
standardów emisyjnych, organ może, w drodze decyzji, nałożyć
obowiązek przedkładania mu wyników pomiarów wielkości emisji 
wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 149 ust. 1, 
określając zakres i terminy ich przedkładania, a także wymagania w 
zakresie, układu i wymaganych technik ich przedkładania.
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Pomiary  

Art. 151 Poś
• Jeżeli wymagane jest pozwolenie na emisję z 

instalacji, organ właściwy do jego wydania może 
nałożyć dodatkowe wymagania wykraczające 
poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 
przepisach wydanych na podstawie art. 148, a 
także określić dodatkowe wymagania w zakresie 
prowadzenia pomiarów, jeżeli przemawiają za tym 
szczególne względy ochrony środowiska.
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Zgłoszenie  
Art. 152 Poś
• Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca 

negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu 
organowi ochrony środowiska – zgłoszenie m.in. obejmuje 
dane dot. wielkości i rodzaju emisji, czas funkcjonowania 
instalacji, opis stosowanych metod ograniczania wielkości 
emisji, wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych 
mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji; 
Prowadzący instalacje jest zobowiązany do dokonania 
zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. 
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia (na podst. art. 153 ust. 1 Poś)
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Pozwolenia  

• Art. 180 Poś – eksploatacja instalacji powodująca 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest 
dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest 
ono wymagane

• W zakresie emisji do powietrza organ ochrony 
środowiska może udzielić pozwolenia 
zintegrowanego lub na wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza (art. 181 ust. 1)

• Pozwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego 
instalację (art. 184)
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Pozwolenia  

• Pozwolenia zintegrowanego wymaga 
prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze 
względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej 
działalności, może powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych lub środowiska jako całości (art. 
201 Poś)

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 
lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji 
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości 
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Pozwolenia  

• Art. 220 ust. 1 – wprowadzanie do 
powietrza gazów lub pyłów z instalacji 
wymaga pozwolenia, z wyjątkiem:

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w 
których wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza z instalacji nie wymaga 
pozwolenia
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Kontrola

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska 

i  ustawa - Prawo ochrony środowiska

Instrumenty wymuszania przestrzegania prawa
• pouczenie

• nałożenie mandatu karnego
w wysokości 500 zł - 1000 zł

• skierowanie wniosku  do sądu grodzkiego

• wszczęcie egzekucji, jeżeli obowiązek wynika 
z mocy prawa lub decyzji administracyjnych,

• skierowanie zawiadomienia do organów ścigania o 
popełnieniu przestępstwa.
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Kontrola

Instrumenty wymuszania przestrzegania prawa (c.d.)

• zarządzenie pokontrolne

• decyzja administracyjna

� decyzje pieniężne, wydane 
w związku z naruszeniem wymagań ochrony 
środowiska (przekroczenie dopuszczalnych 
standardów emisyjnych),

� decyzje wyznaczające termin usunięcia naruszenia,
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Kontrola

Instrumenty wymuszania przestrzegania prawa (c.d.)
� decyzje wstrzymujące działalność, 
� decyzje wstrzymujące użytkowanie instalacji 

eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia 
zintegrowanego,

� decyzje wstrzymujące oddanie do użytkowania 
obiektu.

Po stwierdzeniu, iż ustały przyczyny wstrzymania 
działalności, Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska, na wniosek prowadzącego instalację, 
wyraża zgodę na podjęcie wstrzymanej działalności.
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Opłaty i kary  

Środki finansowo-prawne 
• Art. 273 Poś
1.     Opłata  za korzystanie ze środowiska jest ponoszona  za:

1)   wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
2)   wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
3)   pobór wód,
4)   składowanie odpadów.

2. Administracyjna  kara pieni ężna jest  ponoszona  za 
przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania  ze 
środowiska, ustalonych decyzją w zakresie  określonym  w ust. 1, a 
także w zakresie  magazynowania odpadów i emitowania  hałasu  
do środowiska.
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Opłaty i kary  

� Art. 281 Poś
1.  Do ponoszenia opłat za korzystanie  ze środowiska oraz 

administracyjnych kar  pieniężnych stosuje się odpowiednio 
przepisy działu III  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja 
podatkowa, z tym że uprawnienia  organów podatkowych 
przysługują marszałkowi  województwa albo wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska. 

3.  Do ponoszenia  administracyjnych kar pieniężnych  nie stosuje się
przepisów  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa 
dotyczących  terminu płatności należności, odroczenia tego terminu, 
zaniechania ustalenia zobowiązania, zaniechania  poboru 
należności oraz umarzania  zaległych  zobowiązań i odsetek za 
zwłokę, chyba  że przepisy  działu IV stanowią inaczej;  termin 
płatno ści administracyjnej  kary  pieni ężnej  wynosi 14 dnia od  
dnia, w którym decyzja  o wymierzeniu kary  stała s ię
ostateczna .



38

Opłaty  

• Art. 284 – podmiot korzystający ze środowiska 
ustala we własnym zakresie wysokość należnej 
opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu 
marszałkowskiego

Opłaty podwyższone 
• Art. 292 – w przypadku braku wymaganego 

pozwolenia podmiot ponosi opłaty podwyższone o 
500% za wprowadzanie do powietrza gazów lub 
pyłów
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Kary

� Art. 298 ust. 1 Poś
Administracyjne kary pieniężne wymierza, w drodze 
decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
za:

1) przekroczenie określonych w pozwoleniach, o 
których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2, ilości lub 
rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do 
powietrza;
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Kary

� Art. 299 ust. 1
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
stwierdza przekroczenie lub naruszenie na 
podstawie:

� kontroli, a w szczególności dokonanych w ich 
trakcie pomiarów lub za pomocą innych środków 
dowodowych;

� pomiarów prowadzonych przez podmiot 
korzystający ze środowiska, obowiązany do 
dokonania takich pomiarów.
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Kary

� Art. 299 ust. 2
O stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia 
na podstawie kontroli wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska, w terminie 21 dni od 
wykonania pomiarów, zawiadamia podmiot 
korzystający ze środowiska, przekazując mu 
wyniki pomiarów.
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Kary

�Art. 300 Poś
1.  Po stwierdzeniu przekroczenia lub naruszenia, na podstawie kontroli, o 

której mowa w art. 299 ust. 1 pkt 1,  wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska wydaje, z zastrzeżeniem art. 307, decyzję ustalającą wymiar 
kary biegnącej. 

2.   Wymiar kary biegnącej ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, uwzględniając 
przekroczenie lub naruszenie w skali doby. 

3.  Za przekroczenie ilości lub rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do 
powietrza wymiar kary biegnącej określa się, uwzględniając przekroczenie w 
skali godziny. 

4.   W decyzji ustalającej wymiar kary biegnącej określa się: 
1) wielkość stwierdzonego przekroczenia lub naruszenia odpowiednio w skali 

doby albo godziny, 
2)  wymiar kary biegnącej, 
3)  termin, od którego kara biegnąca będzie naliczana, jako odpowiednio dzień

albo  pełną godzinę zakończenia pomiarów, pobrania próbek albo 
dokonania  innych ustaleń stanowiących podstawę stwierdzenia 
przekroczenia lub naruszenia.
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Kary

�Art. 301 Poś
1. Kara biegnąca jest naliczana, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 

304, do czasu stwierdzenia, na zasadach określonych w art. 
299 ust.1, zmiany wielkości przekroczenia lub naruszenia. 

2. Wymiar kary biegnącej może ulec zmianie na wniosek 
podmiotu korzystającego ze środowiska, zawierający: 
1) wyniki pomiarów lub sprawozdanie z własnych ustaleń, 
2) termin przeprowadzenia pomiarów lub dokonania 

własnych ustaleń, 
3) informacje o sposobie ograniczenia przekroczenia lub 

naruszenia.

3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być przedłożony 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie 
30 dni od dokonania własnych pomiarów lub ustaleń.
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Kary

�Art. 301 Poś (c.d.)
• 4.      Jeżeli przekroczenie zostało stwierdzone na zasadach 

określonych w art. 299 ust. 1 pkt 1, pomiary, o których 
mowa w ust. 2 pkt 1, powinny być przeprowadzone w 
miejscach i w sposób zgodny z pomiarami dokonanymi       
przez  wojewódzkiego    inspektora     ochrony środowiska, 
który stwierdził przekroczenie.

• 5.       Wojewódzki inspektor ochrony środowiska ustali, w 
drodze decyzji, wymiar nowej kary biegnącej, określając 
termin naliczania kary od pełnej godziny albo doby od 
terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jeżeli w terminie 30 
dni nie zakwestionuje zasadności złożonego wniosku. 
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Kary

� Art. 302 Poś
1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska podejmuje 

na podstawie ostatecznych decyzji określających 
wymiar kary biegnącej, decyzję o wymierzeniu kary:

1)  za okres do ustania  przekroczenia lub naruszenia - po 
stwierdzeniu z urzędu  lub na wniosek  podmiotu 
korzystającego  ze środowiska, że przekroczenie lub  
naruszenie ustało, albo

2) za okres do dnia 31 grudnia każdego roku  - jeżeli do 
tego  dnia  przekroczenie  lub naruszenie  nie zostało 
usunięte. 

2. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt
1, stosuje się odpowiednio  art. 301 ust. 2-5.
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Kary

�Art. 303 Poś

Jeżeli wojewódzki inspektor ochrony środowiska w 
ciągu 30 dni od dnia wpływu wniosku, o którym 
mowa w art. 301 ust. 2 lub art. 302 ust. 1 pkt 1 
stwierdzi, że przekroczenie lub naruszenie jest 
wyższe, niż podano we wniosku, lub nie ustało, 
wymierza nową wysokość kary biegnącej począwszy 
odpowiednio od doby, w której stwierdzono 
bezzasadność wniosku, jednocześnie podwyższając 
jej wysokość dwukrotnie na okres 60 dni.
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Kary

�Art. 304 Poś

Jeżeli do dnia  zmiany stawek opłat za korzystanie ze 
środowiska stanowiących podstawę wymiaru kary 
albo do dnia  zmiany stawek kar, o których mowa w  
art. 310 ust. 2  i art. 311 ust.2, stwierdzone 
przekroczenie lub naruszenie nie ustało, wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska  ustala w drodze 
decyzji nowy wymiar  kary biegnącej, stosując nowe 
stawki  od dnia ich wprowadzenia.
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Kary

�Art.305 Poś
1.  Wojewódzki inspektor ochrony środowiska  stwierdza przekroczenie

warunków korzystania ze środowiska na podstawie, o której mowa w art. 
299 ust.1 pkt 2, jeżeli: 
1) podmiot korzystający ze środowiska prowadzi wymagane pomiary 
wielkości emisji,
2) spełnione są warunki określone w art. 147 a. 

2.   Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może nie uznać
przedkładanych mu  wyników  wymaganych  pomiarów wielkości   emisji, 
jeżeli pomiary te nasuwają zastrzeżenia. 

3.  Wyniki pomiarów prowadzonych przez podmiot  korzystający   ze  
środowiska nasuwają zastrzeżenia, jeżeli w szczególności: 
1)   jest  oczywiste, że środki techniczne mające na celu  zapobieganie lub 

ograniczenie  emisji ze względu  na ich rodzaj nie  mogą zapewnić
redukcji  stężeń substancji  dokumentowanej tymi wynikami.
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Kary

�Art.305 Poś (c.d.)
2) przyrządy użyte do pomiarów  nie spełniają wymagań prawnej          

kontroli metrologicznej w rozumieniu  ustawy z dnia 11 maja 
2001r. – Prawo o miarach (Dz. U.  z 2004r.  Nr 243, poz. 2441 z 
późn. zm.),

3) nie były przestrzegane  zasady pobierania próbek, przez co wyniki  
analiz  nie są miarodajne dla  ustalenia  wielkości emisji,

4) w pracach laboratoryjnych  nie były spełniane wymagania,  o 
których   mowa   w art.12,

4.  W przypadkach o których mowa  w ust. 1  wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska  wymierza karę za  przekroczenie  
stwierdzone   w roku kalendarzowym, uwzględniając  zmiany 
stawek opłat i kar,  o których mowa  w art. 304, w okresie objętym 
karą.
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Kary

� Art. 305a Poś
1. Jeżeli  podmiot korzystający ze środowiska  nie prowadzi 
wymaganych pomiarów wielkości emisji, pomiary ciągłe nie 
są prowadzone przez rok kalendarzowy lub pomiary nasuwają
zastrzeżenia:
1) przekroczenie  warunków korzystania  ze środowiska  

określonych w pozwoleniach, o których mowa  w art. 181 
ust.1  pkt 1 i 2, lub decyzjach, o których mowa w 298 
ust.1 pkt 4, lub decyzjach o dopuszczalnym poziomie 
hałasu stwierdza się, stosując  odpowiednio   art. 299-304, 

2.  Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio, jeżeli  nie są
spełnione warunki   prowadzenia pomiarów, o których 
mowa   w art.147a. 
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Kary

� Art. 308 Po ś
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska nie 
wszczyna postępowanie  w sprawie wymierzenia 
kary, jeżeli przewidywana jej wysokość nie 
przekroczy 800 zł.

� Art. 309 ust. 1 Poś
Karę wymierza się w wysokości 10-krotnej 
wielkości jednostkowej opłat: 

1) za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
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Kary

� Art. 313 ust 1 Po ś – karę za przekroczenie, o którym 
mowa w art. 298 ust. 1 pkt 1, wymierza się za każdą
substancję wprowadzaną do powietrza z przekroczeniem 
warunków określonych w pozwoleniu.

� Art. 313 ust. 2 Po ś – jeżeli stwierdzono przekroczenie 
okreslonych w pozwoleniu ilości bądź rodzajów gazów lub 
pyłów jednoczesnie dla źródła ich powstawania, miejsca 
wprowadzania lub całej instalacji, karę wymierza się na 
podstawie pomiarów na stanowiskach pomiarowych, na 
których przekroczenie jest najwyższe.
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Kary

� Art.316 Po ś
Organem właściwym w sprawach  odraczania  
terminu płatności opłaty za korzystanie  ze 
środowiska, o której mowa  w art. 276 ust.1, a także 
jej zmniejszania i umarzania jest marszałek 
województwa, a w sprawach administracyjnych 
kar pieniężnych - wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska



54

Kary

� Art.317 Poś
1. Termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary 

pieniężnej odracza się na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska 
obowiązanego do ich uiszczenia, jeżeli  realizuje on przedsięwzięcie, którego 
wykonanie zapewni usunięcie  przyczyn  ponoszenia  podwyższonych opłat albo kar  
w okresie  nie dłuższym niż 5 lat od dnia złożenia wniosku.

1a.  Termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz płatności administracyjnej 
kary pieniężnej odracza się także na wniosek podmiotu korzystającego ze 
środowiska obowiązanego do jej uiszczenia, jeżeli  przedsięwzięcie, którego 
wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat lub 
administracyjnych kar pieniężnych, jest ujęte w krajowym programie oczyszczania 
ścieków komunalnych, o którym mowa w ustawie - Prawo wodne, i nie naruszono 
terminu jego realizacji.

2. Odroczenie terminu  płatności może dotyczyć, z zastrzeżeniem ust. 3, części albo 
całości opłaty lub kary.

3. Odroczenie może objąć opłaty najwyżej w części, w jakiej przewyższa ono kwotę
opłaty, jaką ponosiłby podmiot  korzystający ze środowiska, w przypadku,  gdyby 
posiadał pozwolenie albo inną wymaganą decyzję.

4. Termin płatności może być odroczony wyłącznie na okres niezbędny do 
zrealizowania przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 lub 1a.
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Kary

� Art.318 Poś
1. Wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty albo  kary powinien 

zostać złożony  do właściwego organu przed upływem terminu, w 
którym powinny być one uiszczone. 

2. Złożenie wniosku o odroczenie terminu  płatności  opłat nie zwalnia  z 
obowiązku ich uiszczenia w części, w jakiej  nie mogą podlegać
odroczeniu.

3. Wniosek powinien zawierać:
1) wskazanie  wysokości opłaty lub kary, o której odroczenie terminu 

płatności występuje strona,
2) wpis realizowanego przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 317 ust.1, 
3) 2a) w przypadku przedsięwzięć, o których  mowa w art. 317 ust.1a,  

wskazanie, że przedsięwzięcie jest ujęte w krajowym programie 
oczyszczania ścieków komunalnych, wraz z opisem przedsięwzięcia,

4) 3) harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów nie 
dłuższych niż 6 miesięcy.
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Kary

� Art. 318 Po ś (c.d.)
4. Jeżeli istnieją zastrzeżenia co do możliwości sfinansowania przez  

wnioskodawcę planowanych przedsięwzięć, właściwy organ może  
zażądać dodatkowo przedłożenia  dowodów potwierdzających 
możliwość finansowania  przedsięwzięcia. 

5. Decyzja o odroczeniu  terminu płatności opłat lub kar określa:
1) opłatę lub karę, której termin płatności został odroczony, oraz jej 
wysokość,
2) realizowane przez wnioskodawcę przedsięwzięcie,
3) harmonogram realizacji przedsięwzięcia,
4) termin odroczenia opłaty albo kary.

6. Właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia odroczenia terminu 
płatności opłaty lub kary, jeżeli nie są spełnione  warunki  odroczenia 
określone ustawą.
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Kary

� Art. 318 Po ś
6a.  Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku przesyła 

egzemplarz decyzji orzekającej w sprawie  terminu 
płatności opłaty albo kary do właściwego  powiatu 
lub gminy, których przychodów funduszy dotyczy 
odroczenie.

7.   W przypadku wniesienia wniosku, o którym mowa 
w ust.1, naliczane są odsetki za zwłokę na zasadach 
określonych w przepisach działu III ustawy –
Ordynacja podatkowa
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Kary

� Art. 319 Poś
1. W przypadku gdy terminowe zrealizowanie 

przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia płatności 
usunęło przyczyny ponoszenia opłat i kar, właściwy 
organ, w drodze decyzji, orzeka o zmniejszeniu, z 
zastrzeżeniem ust. 3 (dotyczy odpadów) i 3a (dotyczy opłat za 
ścieki), odroczonych opłat albo kar o sumę środków 
własnych wydatkowanych na realizację przedsięwzięcia;
jeżeli odroczenie dotyczy przedsięwzięcia służącego 
realizacji zadań własnych gminy, do środków własnych 
wlicza się także środki pochodzące z budżetu gminy. 

2.   W przypadku, o którym mowa  w ust.1, do kwot 
pozostających  do zapłaty stosuje się odpowiednio  przepisy  
działu III ustawy - Ordynacja  podatkowa  dotyczące  opłaty 
prolongacyjnej.
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Kary

� Art. 319 Po ś (c.d.)
4.  W przypadku gdy terminowe zrealizowanie 

przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia 
płatności nie usunęło przyczyn ponoszeniaopłat 
lub kar , właściwy organ, w drodze decyzji, orzeka 
o obowiązku uiszczenia odroczonych opłat albo 
kar wraz z opłatą prolongacyjną, o której mowa 
w przepisach działu III ustawy - Ordynacja 
podatkowa.



60

Kary

� Art. 320 Po ś
1. Jeżeli przedsięwzięcie będące podstawą odroczenia 

płatności nie zostanie zrealizowane w terminie, właściwy 
organ stwierdza, w drodze decyzji, obowiązek uiszczenia 
odroczonych opłat albo kar wraz z określonymi w 
przepisach działu III ustawy - Ordynacja podatkowa 
odsetkami za zwłokę naliczanymi za okres odroczenia.

2.    Właściwy organ może wydać decyzję, o której mowa w ust. 
1, także przed upływem terminu odroczenia w razie 
stwierdzenia, że przedsięwzięcie będące podstawą
odroczenia nie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.
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Kary

� Art. 321 Po ś
W razie odroczenia terminu  płatności opłat lub 
kar stosuje się odpowiednio przepisy  ustawy -
Ordynacja podatkowa  w zakresie          
wstrzymania  biegu  terminu  przedawnienia 
należności.
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Dziękuję za uwagę


