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Treœæ: Przepisy o ochronie powierzchni ziemi w polskim ustawodawstwie wewnêtrznym w istotny
sposób zosta³y uzupe³nione i zmodyfikowane wraz z wejœciem w ¿ycie nowego systemu przepisów
o ochronie œrodowiska, co mia³o miejsce g³ównie w 2001 r. Kolejne istotne zmiany pojawi³y siê
w 2007 r. w zwi¹zku z regulacjami dotycz¹cymi odpowiedzialnoœci za zapobieganie i naprawianie
szkód œrodowiskowych (Dz. Urz. UE L 143 30.04.2004 p. 56), zajd¹ tak¿e prawdopodobnie za ko-
lejne dwa lata, o ile przyjêty zostanie zaawansowany ju¿ projekt dyrektywy o ochronie gleby. Z tego
wzglêdu opracowanie niniejsze w pierwszej czêœci analizuje g³ównie stan prawny aktualny na koniec
wrzeœnia 2007 r., w drugiej zaœ wskazuje najwa¿niejsze kierunki zmian wynikaj¹cych z nowych
przepisów. Uwagi dotycz¹ce wprowadzanych zmian uwzglêdniono jednak tak¿e w czêœci pierwszej,
wskazuj¹c przepisy nowymi regulacjami (o odpowiedzialnoœci za szkody) uchylane.

S³owa kluczowe: przepisy prawne, powierzchnia ziemi, ochrona gleb, szkody œrodowiskowe

Abstract: Legal regulations, with regard to the surface of the earth, have been completed and modi-
fied, in essential way, in Polish inland legislation, as a result of coming into force of a new system of
regulations, concerning the protection of the environment. It took place mainly in 2001. Successive
fundamental changes appeared in 2007 in connection with new regulations, related to the responsibil-
ity for prevention from damages and for reclamation of the environment. Changes will probably be
continued in two years provided, the advanced already proposition of soil protection directive, will be
accepted. For that reason, in the first part of the present paper, a legal situation valid on the end of
September of 2007, while in the second one, the most important directions of appeared changes, have
been analysed. However, the remarks related to the introduced changes, have also been taken into ac-
count in the first part, as far as the regulations concerning responsibility for environmental damages,
have been cancelled by the new ones.
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PRAWNE ZASADY OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI

Pojêcie powierzchni ziemi i cel jej ochrony

W art. 3 pkt. 25 ustawy Prawo ochrony œrodowiska (dalej okreœlana skrótem u.P.o.œ.)
(Dz.U.2006.129.902 z póŸn. zm.) zosta³o wprowadzone nowe w polskim prawodawstwie
pojêcie „powierzchnia ziemi”. Zgodnie z definicj¹ legaln¹ zawart¹ w u.P.o.œ. „powierzch-
ni¹ ziemi” jest naturalne ukszta³towanie terenu, gleba oraz znajduj¹ca siê pod ni¹ warstwa
ziemi do g³êbokoœci oddzia³ywania cz³owieka, z tym ¿e pojêcie „gleba” oznacza górn¹
warstwê litosfery, z³o¿on¹ z czêœci mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i or-
ganizmów, obejmuj¹c¹ wierzchni¹ warstwê gleby i podglebie. W ten sposób zdefiniowane
okreœlenie „powierzchni ziemi” odbiega jednak od jego potocznego rozumienia. W jêzyku
potocznym przyjmujemy bowiem, ¿e „powierzchni¹” jest strona zewnêtrzna lub górna war-
stwa czegoœ; przestrzeñ, teren o ustalonych, ograniczonych wymiarach lub o okreœlonym
przeznaczeniu (Dunaj 2000), czyli u¿ywaj¹c w jêzyku potocznym pojêcia „powierzchnia
ziemi”, w istocie mamy na myœli „wielkoœæ” okreœlonego wycinka ziemi liczon¹ w okreœlo-
nych jednostkach miary (unormowania omówione w niniejszy artykule nale¿y odnosiæ do
stanu prawnego obowi¹zuj¹cego do dnia 30 wrzeœnia 2007 r.).

Ustawodawca przyj¹³, i¿ powierzchniê ziemi tworz¹ zró¿nicowane obiekty, do których
zaliczy³ naturalne ukszta³towanie terenu, glebê oznaczaj¹c¹ górn¹ warstwê litosfery, z³o¿o-
n¹ z czêœci mineralnych, materii organicznej, wody, powietrza i organizmów, obejmuj¹c¹
wierzchni¹ warstwê gleby i podglebie, oraz znajduj¹c¹ siê pod gleb¹ warstwê ziemi do g³ê-
bokoœci oddzia³ywania cz³owieka. Próbê wyjaœnienia tego pojêcia podj¹³ m.in. A. Lipiñski,
wed³ug którego nie ma w¹tpliwoœci, ¿e tak pojmowana „powierzchnia ziemi” obejmuje
czêœæ skorupy ziemskiej, która znajduje siê w granicach RP, a „zamiarem ustawodawcy
by³o objêcie ochron¹ wszystkich potencjalnych sk³adników nieruchomoœci gruntowych”,
wyliczonych w komentowanym przepisie (Lipiñski 2001).

Ostateczne ustalenie znaczenia tego terminu, ze wzglêdu na niejednoznaczn¹ termino-
logiê w jêzyku prawnym i potocznym, nie jest ³atwe, ale doœæ istotne, chocia¿by z powodu
koniecznoœci okreœlenia przestrzennego zakresu obowi¹zków odnosz¹cych siê do „powierz-
chni ziemi”. Z powy¿szych rozwa¿añ mo¿na wywnioskowaæ, i¿ w œwietle obecnie obowi¹-
zuj¹cych przepisów trudno jest jednoznacznie stwierdziæ, „jak wysoko” oraz „jak g³êboko”
przebiegaj¹ granice przestrzenne powierzchni ziemi, a przestrzenny zakres obowi¹zków
odnosz¹cych siê do „powierzchni ziemi” daje siê sprecyzowaæ wy³¹cznie na podstawie
konkretnych stanów faktycznych (Lipiñski 2001).

Zakres i cel ochrony powierzchni ziemi

W latach 60. ubieg³ego wieku pojawi³o siê w ustawodawstwie polskim pojêcie praw-
nej ochrony gruntów, które zosta³o zdefiniowane jako kompleks powszechnie obowi¹zu-
j¹cych przepisów prawnych nak³adaj¹cych na organy pañstwowe, jednostki gospodarki
uspo³ecznionej i osoby fizyczne prawny obowi¹zek oszczêdnego dysponowania gruntami
na cele nierolnicze, zakazuj¹cych na tych gruntach prowadzenia dzia³alnoœci powoduj¹cej
pogorszenie stanu gleb b¹dŸ ich zniszczenie, nakazuj¹cych przedsiêbranie okreœlonych
prawnie czynnoœci, zapobiegaj¹cych takiemu pogarszaniu i zniszczeniu gleb oraz ustala-
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j¹cych zadania i œrodki do przywracania urodzajnoœci glebom zniszczonym, przez ich re-
kultywacjê (B³a¿ejczyk 1966).

Po wejœciu w ¿ycie Ustawy z 26 paŸdziernika 1971 r. o ochronie gruntów rolnych
i leœnych oraz rekultywacji gruntów (Dz. U. Nr 27, poz. 249 z póŸn. zm.) definicjê tê
mo¿na by³o odnieœæ tak¿e do ochrony gruntów rolnych i leœnych, co by³o uzasadnione tym,
¿e – jak wskazywano w doktrynie – ustawa ta doprowadzi³a do wzmo¿enia ochrony
gruntów leœnych kosztem gruntów rolnych (Radecki 1995). Z tej definicji, aktualnej do dzi-
siaj, wynika, ¿e przedmiotem ochrony prawnej maj¹ byæ zasoby gruntów rolnych i leœnych
w ich aspekcie iloœciowym i jakoœciowym, zakresem ochrony prawnej w ujêciu przedmio-
towym powinny byæ objête grunty w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych
i leœnych, a w ujêciu podmiotowym – grunty bez wzglêdu na charakter ich prawa w³as-
noœci. Treœci¹ ochrony maj¹ byæ przepisy prawne zapobiegaj¹ce zmniejszaniu powierzchni
gruntów, pogarszaniu ich jakoœci i zabezpieczaj¹ce rekultywacjê gleb zdegradowanych
i zdewastowanych.

Wskazane za³o¿enia dotycz¹ce ochrony gruntów zosta³y rozbudowane po wejœciu
w ¿ycie przepisów Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska. Ustawa ta
wprowadzi³a bowiem równie¿ obowi¹zki zwi¹zane z ochron¹ jakoœci gleby i ziemi oraz
ukszta³towania powierzchni ziemi. W konsekwencji obecnie ogóln¹ podstaw¹ dzia³añ zwi¹-
zanych z ochron¹ powierzchni ziemi, w której okreœlony zosta³ cel ochrony powierzchni
ziemi, s¹ w³aœnie przepisy u.P.o.œ. zwi¹zane z ochron¹ zasobów œrodowiska, w szcze-
gólnoœci dzia³ IV w tytule II ustawy zatytu³owany Ochrona powierzchni ziemi, w którym
pojawiaj¹ siê regulacje uzupe³niaj¹ce stan prawny okreœlony przez przepisy szczególne za-
warte w innych aktach prawnych, przede wszystkim w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie gruntów rolnych i leœnych (dalej okreœlana skrótem u.g.r.) (Dz.U. z 2004 r.
Nr 121, poz. 1266 z póŸn. zm.), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (dalej
okreœlana skrótem u.o.p.) (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póŸn. zm.), ustawie Prawo geologiczne
i górnicze (dalej okreœlana skrótem pr.g.g.) (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z póŸn. zm.).

Art. 101 ustawy zak³ada, ¿e ochrona powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak
najlepszej jej jakoœci, w szczególnoœci poprzez:

– racjonalne gospodarowanie;
– zachowanie wartoœci przyrodniczych (koniecznoœæ zachowania wartoœci przyrodniczych

w zakresie ochrony powierzchni ziemi jest realizowana na zasadach wskazanych
w przepisach ustawy o ochronie przyrody);

– zachowanie mo¿liwoœci produkcyjnego wykorzystania;
– ograniczanie zmian naturalnego ukszta³towania;
– utrzymanie jakoœci gleby i ziemi powy¿ej lub co najmniej na poziomie wymaganych

standardów;
– doprowadzenie jakoœci gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, gdy nie

s¹ one dotrzymane;
– zachowanie wartoœci kulturowych, z uwzglêdnieniem archeologicznych dóbr kultury;
– zapobieganie ruchom masowym ziemi (wed³ug definicji zawartej w art. 3 pkt 32a

u.P.o.œ. pod tym pojêciem nale¿y rozumieæ powstaj¹ce naturalnie lub na skutek dzia-
³alnoœci cz³owieka osuwanie, spe³zywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw
ska³, zwietrzeliny i gleby) i ich skutkom.
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Zasadnicz¹ natomiast i zarazem najbardziej szczegó³ow¹ regulacj¹ dotycz¹c¹ omawia-
nej problematyki w zakresie ochrony zasobów i jakoœci gruntów jest Ustawa z dnia 3 lutego
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych. Celem jej jest zachowanie jak najwiêkszego
obszaru gruntów, poprawa ich wartoœci oraz pe³ne wykorzystanie dla potrzeb produkcji rol-
nej i leœnej. Cel ten ma charakter wprawdzie gospodarczy, jednak¿e ³¹cz¹ siê z nim tak¿e
cele œrodowiskowe, bowiem grunty rolne i leœne nale¿ycie zagospodarowane s¹ te¿ elemen-
tem podnosz¹cym wartoœæ œrodowiska.

Ustawodawca w art. 3 u.g.r. okreœli³ cztery grupy zadañ i wynikaj¹cych z nich obo-
wi¹zków z zakresu ochrony gruntów, adresowanych tak¿e do organów administracji pub-
licznej sprawuj¹cych nadzór i kontrolê nad ich realizacj¹.

Zadania te polegaj¹ na:

– ograniczaniu przeznaczania gruntów rolnych i leœnych na cele nierolne i nieleœne, tzn.
ograniczania innego ni¿ rolniczy sposobu u¿ytkowania gruntów rolnych oraz innego
ni¿ leœny sposobu u¿ytkowania gruntów leœnych;

– zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leœnych, szkodom
w produkcji rolnej i leœnej oraz w drzewostanach;

– poprawianiu wartoœci u¿ytkowej gruntów oraz zapobieganiu obni¿ania ich produk-
tywnoœci;

– przywracaniu gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym ich wartoœci u¿ytkowych
lub przyrodniczych (rekultywacja).

Takie okreœlenie zadañ przez ustawodawcê pozwala na wyró¿nienie dwóch podstawo-
wych kierunków ochrony gruntów: ochrony iloœciowej (pierwsza grupa zadañ) i ochrony
jakoœciowej (pozosta³e grupy zadañ).

Instrumenty ochrony powierzchni ziemi

Dla osi¹gniêcia za³o¿onych celów w zakresie ochrony powierzchni ziemi ustawodaw-
ca pos³uguje siê odpowiednim zestawem instrumentów prawnych, które na podstawie ana-
lizy aktów normatywnych oraz pogl¹dów formu³owanych w literaturze przedmiotu mo¿na
poddaæ wielu klasyfikacjom. Wydaje siê, ¿e podstawowym sposobem pogrupowania in-
strumentów prawnych ochrony powierzchni ziemi jest podzia³ na instrumenty prewencyjne
i represyjne (niektórzy autorzy wskazuj¹, ¿e obydwie funkcje najlepiej mog¹ realizowaæ in-
strumenty prawno-finansowe) (Jastrzêbski 1976, Ma³ecki 1982), dokonany ze wzglêdu na
spe³niane przez nie funkcje. Spoœród nich najwa¿niejsze znaczenie maj¹ œrodki prewencyj-
ne, poniewa¿ oddzia³uj¹ na powierzchniê ziemi w sposób zabezpieczaj¹cy, nie dopuszcza-
j¹c do jej degradacji. Do tego rodzaju instrumentów mo¿na zaliczyæ m.in. instrumenty typu
planistycznego, a wœród nich miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz plan
gospodarowania na zdegradowanych gruntach, a tak¿e œrodki reglamentacyjne ogranicza-
j¹ce dostêpnoœæ korzystania z powierzchni ziemi, jak np. standardy jakoœci gleby, decyzjê
rekultywacyjn¹, zgodê na zmianê przeznaczenia gruntów oraz zezwolenie na wy³¹czenie
gruntów z produkcji.

Œrodkami represyjnymi s¹ natomiast ró¿nego rodzaju sankcje wymierzone w ramach
odpowiedzialnoœci karnej i cywilnej oraz sankcje administracyjne, szczególnie w postaci
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instytucji op³at podwy¿szonych i kar pieniê¿nych stosowanych m.in. za naruszenie ustalo-
nych norm zanieczyszczeñ, wstrzymania dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, czy cofniêcia upraw-
nieñ, o których mowa w dalszej czêœci rozdzia³u.

Instrumentem o z³o¿onym charakterze prawnym jest mo¿liwoœæ zastosowania odpowie-
dzialnoœci quasi-odszkodowawczej, co wi¹¿e siê z naruszeniem przepisów administracyjno-
prawnych i nie stanowi odszkodowania w rozumieniu przepisów k.c. Wed³ug W. Radeckie-
go (Radecki 1983) jest to administracyjnoprawny obowi¹zek zap³acenia sui generis zadoœæ-
uczynienia pieniê¿nego, któremu nie odpowiada roszczenie cywilnoprawne. Taki charakter
ma obowi¹zek op³at na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) z tytu³u niewy-
konania obowi¹zku zdjêcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby (art. 14 ust. 4 u.g.r.).
Sam nakaz zdjêcia próchniczej warstwy gleby ma charakter fakultatywny i jest uzale¿niony
od organu administracji. Na wypadek nieistnienia mo¿liwoœci jego wykonania lub niewy-
konania, obok œrodków egzekucji administracyjnej, czyli np. grzywny w celu przymusze-
nia, ustawodawca wprowadzi³ obowi¹zek zap³aty okreœlonej kwoty pieniê¿nej. Jest to ro-
dzaj sankcji administracyjnej, ale mo¿na przyznaæ jej charakter swoistego odszkodowania.
Mimo ¿e uiszczenie stosownej op³aty nie przyczyni siê bezpoœrednio do poprawy wartoœci
u¿ytkowej innych gruntów, to trzeba zauwa¿yæ, ¿e bêdzie mia³o oddzia³ywanie poœrednie,
bowiem op³aty zasilaj¹ FOGR, którego œrodki przeznacza siê na ochronê, rekultywacjê
i poprawê jakoœci gruntów rolnych.

Szczególne miejsce wœród ogó³u instrumentów ochrony powierzchni ziemi zajmuj¹ in-
strumenty ekonomiczne. Rozwi¹zania problemów zagro¿enia i bariery ekologicznej po-
szukuje siê bowiem coraz czêœciej w³aœnie na p³aszczyŸnie ekonomicznej (Kostecki 1983).
Dziêki tym instrumentom ochrona œrodowiska i poszczególnych jego elementów przestaje
byæ dzia³aniem zewnêtrznym czy ubocznym, stanowi natomiast wa¿n¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ (Górka 2001). W zakresie ochrony gruntów do najwa¿niejszych instrumentów o tym
charakterze nale¿y zaliczyæ op³aty z tytu³u przeznaczenia gruntów rolnych i leœnych na inne
cele oraz op³aty za dzia³alnoœæ regulowan¹ prawem geologicznym i górniczym, które zosta-
³y przedstawione w rozdziale dotycz¹cym instrumentów finansowoprawnych.

Przechodz¹c do omówienia instrumentów prawnych ochrony powierzchni ziemi, nale-
¿y zauwa¿yæ, i¿ rozwi¹zania przyjête na gruncie polskiego prawa s¹ z³o¿one i ma³o spójne.
Powodu takiego stanu nale¿y szukaæ w rozproszonym systemie regulacji ochrony œrodowi-
ska dotycz¹cym ochrony powierzchni ziemi, bowiem przepisy odnosz¹ce siê do ochrony
powierzchni ziemi nie wystêpuj¹ wy³¹cznie w aktach prawnych z zakresu ochrony œrodowi-
ska, ale równie¿ w aktach prawnych reguluj¹cych ró¿ne dziedziny ¿ycia spo³ecznego. Jed-
nak¿e podstawowe znaczenie odgrywa w tym zakresie ustawa Prawo ochrony œrodowiska,
która wyznacza ogólne cele ochrony powierzchni ziemi, odsy³aj¹c jednoczeœnie do regula-
cji szczegó³owych, zawartych w innych aktach prawnych, m.in. do ustawy o ochronie
gruntów rolnych i leœnych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Instrumenty planowania i zagospodarowania przestrzennego nale¿¹ do podstawowych
prewencyjnych instrumentów ochrony jakoœciowej powierzchni ziemi. Kompleksowe ich spo-
rz¹dzenie w œwietle przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
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rowaniu przestrzennym (dalej okreœlana skrótem u.p.) (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.)

powinno uwzglêdniaæ wymagania:

– ³adu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;

– ochrony œrodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych

i leœnych;

– ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej;

– ochrony zdrowia oraz bezpieczeñstwa ludzi i mienia, a tak¿e potrzeby osób niepe³no-

sprawnych,

a ponadto uwzglêdniaæ walory: architektoniczne, krajobrazowe i ekonomiczne przestrzeni,

potrzeby obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstwa oraz interesu publicznego i prawa w³asnoœci

(art. 1 ust. 2 u.p.) (podstaw¹ okreœlenia tych rozwi¹zañ planistycznych, które dotycz¹ ochro-

ny œrodowiska, s¹ m.in. opracowania ekofizjograficzne, które zdefiniowano jako dokumen-

tacje sporz¹dzane na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego, charakteryzuj¹ce

poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objêtym planem i ich wzajemne powi¹za-

nia; szczegó³y okreœla Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 9 wrzeœnia 2002 r.
w sprawie opracowañ ekofizjograficznych, Dz. U. Nr 155, poz. 1298).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.p. ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji

celu publicznego, a ponadto okreœlenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudo-

wy terenu nastêpuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tak wiêc in-

strumentem prawnym mog¹cym najpe³niej s³u¿yæ kompleksowemu rozwi¹zywaniu pro-

blemów zwi¹zanych z kszta³towaniem przestrzeni jest miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego. Jednak w obecnym stanie prawnym ustawodawca odszed³ od zasady pow-

szechnoœci planowania przestrzennego i w zwi¹zku z tym, zgodnie z przepisami art. 14 u.p.,

to rada gminy rozstrzyga o tym, czy miejscowy plan ma byæ sporz¹dzony, chyba ¿e wy-

magaj¹ tego przepisy odrêbne m.in. art. 53 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (dalej

okreœlana skrótem pr.g.g. przewiduje obowi¹zek sporz¹dzenia planu zagospodarowania

przestrzennego w zakresie utworzenia terenu górniczego (stosownie do art. 6 pkt 9 pr.g.g.

wspomnianym terenem jest okreœlona w koncesji na wydobywanie kopaliny przestrzeñ

objêta przewidywanymi szkodliwymi wp³ywami robót górniczych zak³adu górniczego),

w zwi¹zku z uzyskiwaniem koncesji na wydobywanie kopalin, o którym mowa w nastêp-

nym podrozdziale).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tak¿e okreœla obszary, w od-

niesieniu do których istnieje obowi¹zek sporz¹dzenia planów miejscowych, nale¿¹ do nich

obszary:

– wymagaj¹ce scaleñ i podzia³u nieruchomoœci;

– rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2;

– przestrzeni publicznej (art. 10 ust. 2 pkt 8 u.p.).

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie sporz¹dza siê natomiast

dla terenów zamkniêtych zdefiniowanych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z póŸn. zm.). W œwietle przepisów tej ustawy za tereny

zamkniête uznaje siê tereny o charakterze zastrze¿onym ze wzglêdu na obronnoœæ i bezpie-

czeñstwo pañstwa, okreœlone przez w³aœciwych ministrów i kierowników urzêdów central-

nych (art. 2 pkt 9).
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Zgodnie z art. 72 u.P.o.œ. instytucja planowania przestrzennego w gminie jest œrod-
kiem prewencji, s³u¿¹cym do ustalenia proporcji pozwalaj¹cych na zachowanie lub przy-
wracanie na okreœlonych terenach równowagi przyrodniczej i prawid³owych warunków
¿ycia. Jest to istotny instrument realizacji zasady zrównowa¿onego rozwoju w stosunku do
powierzchni ziemi, w którym ustalone zostan¹ programy racjonalnego wykorzystania po-
wierzchni ziemi i gospodarowania zasobami gleb. W omawianym przepisie ustawodawca
wskaza³ niektóre wymagania, jakie powinien uwzglêdniaæ miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, oraz studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gmin dla zapewnienia utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki
zasobami œrodowiska, do których m.in. nale¿y:

– ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach
eksploatacji z³ó¿ kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami;

– uwzglêdnianie obszarów wystêpowania z³ó¿ kopalin oraz obecnych i przysz³ych po-
trzeb eksploatacji tych z³ó¿;

– zapewnianie kompleksowego rozwi¹zania problemów zabudowy miast i wsi;
– uwzglêdnianie koniecznoœci ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem

w zwi¹zku z prowadzeniem gospodarki rolnej;
– zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych œrodowiska i warunków klimatycznych.

Przyk³adowo zosta³y te¿ wyliczone zadania, które powinny byæ uwzglêdnione w za-
kresie racjonalnego gospodarowania zasobami ziemi, s¹ to m.in. odpowiednie sposoby za-
gospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku dzia³alnoœci cz³owieka, klêsk ¿ywio-
³owych oraz ruchów masowych ziemi. Rejestry zawieraj¹ce informacje o terenach zagro¿o-
nych ruchami masowymi ziemi oraz terenach, na których wystêpuj¹ te ruchy, znalaz³y siê
w wykazie dokumentów, które zgodnie z u.P.o.œ. podlegaj¹ udostêpnieniu w zakresie za-
wartych w nich informacji o œrodowisku i jego ochronie.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœlenie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nastêpuje w drodze decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym lokalizacjê inwestycji celu
publicznego ustala siê w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, a sposób
zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji – w drodze decyzji
o warunkach zabudowy (art. 4 ust. 2 u.p.)

W zwi¹zku z powy¿szym za³o¿enia polityki przestrzennej gminy zawarte s¹ przede
wszystkim w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Celem tego dokumentu jest okreœlenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad
zagospodarowania przestrzennego. Obowi¹zek sporz¹dzania studium istnieje bez wzglêdu
na to, czy gmina zamierza uchwaliæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ów
dokument powinien zawieraæ m.in. lokalne wartoœci zasobów œrodowiska i jego za³o¿enia,
a ponadto zarysowywaæ politykê przestrzenn¹ gminy, sporz¹dzon¹ z uwzglêdnieniem stra-
tegii rozwoju województwa zawart¹ w planie zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa. W studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
nale¿y braæ pod uwagê potrzeby w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich
skutkom. W studium uwzglêdnia siê równie¿ m.in. warunki zagospodarowania terenu, wyni-
kaj¹ce ze stanu œrodowiska, w tym stanu rolniczej i leœnej przestrzeni produkcyjnej, wiel-
koœci i jakoœci zasobów wodnych oraz wymogów ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu
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kulturowego (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.) oraz okreœla siê, w zale¿noœci od potrzeb, szczególne
warunki zagospodarowania terenów, wynikaj¹ce m.in. z potrzeb ochrony iloœciowej
gruntów (art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p). Ustalenia studium s¹ wi¹¿¹ce przy sporz¹dzaniu planów
miejscowych, jednak nie jest to akt prawa miejscowego (art. 9 ust. 4–5 u.p.), a dokument
urzêdowy. Zarówno studium, jak i plan zagospodarowania uwzglêdniaj¹ uwarunkowania
wynikaj¹ce ze stanu i funkcjonowania œrodowiska przyrodniczego, jak równie¿ stanu rol-
niczej przestrzeni produkcyjnej.

Plan gospodarowania na zdegradowanych gruntach rolnych

Powa¿nym Ÿród³em zanieczyszczenia ziemi oraz pozosta³ych elementów œrodowiska
jest przemys³. Dlatego te¿ trzonem prawnej regulacji jakoœciowej ochrony gruntów rolnych
i leœnych s¹ rozwi¹zania ustanawiaj¹ce obowi¹zki na rzecz zak³adów przemys³owych,
których dzia³alnoœæ wp³ywa na jakoœæ produkcji rolnej.

Znajduj¹ce siê wokó³ oœrodków przemys³owych grunty rolne bardzo czêsto s¹ zanie-
czyszczone w stopniu utrudniaj¹cym produkcjê roln¹ b¹dŸ uniemo¿liwiaj¹cym uzyskanie
produktów, surowców bezpiecznych dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego. Zgodnie z art. 16 u.g.r.
w³aœnie dla takich gruntów po³o¿onych na obszarach ograniczonego u¿ytkowania wokó³
zak³adów przemys³owych, a tak¿e dla innych gruntów zdegradowanych lub zdewastowa-
nych nale¿y opracowaæ plan zagospodarowania (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 (U)
Ochrona gruntów rolnych i leœnych. Rozdzia³ 4. Zapobieganie degradacji gruntów, art.
16.1). Projekt planu gospodarowania na gruntach powinien okreœlaæ rodzaje wystêpuj¹cych
zanieczyszczeñ i ich wp³yw na istniej¹cy sposób zagospodarowania, kierunki i wielkoœæ
produkcji rolnej, roœliny, które mog¹ byæ uprawiane, i zalecenia dotycz¹ce uprawy, ewentual-
ne obowi¹zki zwi¹zane z prowadzeniem produkcji zwierzêcej, w tym rybackiej oraz spo-
soby przeciwdzia³ania zmniejszeniu wartoœci u¿ytkowej gleb. Plan ma wskazywaæ kierunki
zmian w produkcji rolnej prowadzonej na terenie ujemnego oddzia³ywania zak³adu na takie
uprawy, które w mniejszy sposób s¹ podatne na zanieczyszczenia, lub w skrajnych przy-
padkach na roœliny nieprzeznaczone do spo¿ycia. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy
o warunkach zdrowotnych ¿ywnoœci i ¿ywienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 265 z póŸn. zm.),
œrodki spo¿ywcze musz¹ odpowiadaæ zdrowotnym warunkom jakoœci, a w razie naruszenia
norm mo¿na zakazaæ produkcji lub wprowadzania do obrotu tego produktu lub nawet naka-
zaæ zniszczenie go, je¿eli zostanie stwierdzone, ¿e wykorzystanie tego produktu mog³oby
spowodowaæ niebezpieczeñstwo dla zdrowia lub ¿ycia ludzkiego.

Sporz¹dzenie projektu planu gospodarowania na gruntach po³o¿onych na obszarach
ograniczonego u¿ytkowania istniej¹cych wokó³ zak³adów przemys³owych, a tak¿e na grun-
tach zdewastowanych i zdegradowanych, le¿¹cych poza tymi obszarami (art. 16 ust. 1 i art.
19 u.g.r.), jest obligatoryjne. Po opracowaniu projektu planu jest on dostêpny w urzêdzie
gminy dla w³aœcicieli objêtych nim gruntów rolnych przez okres 30 dni, o czym nale¿y po-
wiadomiæ ich na piœmie, w celu umo¿liwienia im zg³oszenia wniosków i uwag. Nastêpnie
rada gminy, po uzyskaniu opinii odpowiednich podmiotów, podejmuje jako zadanie w³asne
uchwa³ê w przedmiocie zatwierdzenia planu. Koszty sporz¹dzenia opinii pokrywa zak³ad
przemys³owy, którego dzia³alnoœæ uzasadnia potrzebê zmian profilu produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 16 ust. 5 u.g.r. plan ma charakter wi¹¿¹cy i rolnik musi siê dostosowaæ
do warunków gospodarowania stwarzanych mu przez zak³ad przemys³owy (Pañko 1985).
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W razie prowadzenia produkcji w sposób naruszaj¹cy ustalenia planu, polegaj¹cy na upra-
wianiu roœlin nieprzewidzianych w planie i na niezastosowaniu siê do zaleceñ dotycz¹cych
ich uprawy i sposobu gospodarczego wykorzystania roœlin oraz na niewykonaniu obowi¹z-
ków zwi¹zanych z prowadzeniem produkcji zwierzêcej, w tym rybackiej, wójt w porozu-
mieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym, w drodze decyzji, nakazuje w³aœcicielowi
gruntów w oznaczonym terminie zniszczenie okreœlonych upraw, a w przypadku produkcji
zwierzêcej – przemieszczenie zwierz¹t poza obszar ograniczonego u¿ytkowania lub doko-
nanie ich uboju bez odszkodowania. Istotn¹ wad¹ tej regulacji jest jednak brak wskazania
miejsca i zapewnienia warunków przemieszczenia zwierz¹t.

W³aœcicielowi gruntów, który stosuj¹c siê do wymagañ takiego planu poniós³ szkodê
polegaj¹c¹ na obni¿eniu poziomu produkcji rolnej lub leœnej, przys³uguje odszkodowanie
od zak³adu przemys³owego. W przypadku obni¿enia poziomu produkcji w ci¹gu trzech lat
co najmniej o jedn¹ trzeci¹ dotychczasowej wartoœci w³aœciciel ma w stosunku do zak³adu
prawo roszczenia o wykup ca³oœci lub czêœci gruntów wed³ug cen wolnorynkowych. Jak
s³usznie zauwa¿a A. Lipiñski (Lipiñski 2004) w praktyce to rozwi¹zanie mo¿e okazaæ siê
ma³o skuteczne, gdy¿ zanieczyszczenia gleby s¹ powodowane oddzia³ywaniem wielu pod-
miotów trudnych do identyfikacji, a nawet czêsto ju¿ nieistniej¹cych.

Standardy jakoœci gleby

Cel ochrony powierzchni ziemi ma byæ osi¹gany poprzez stosowanie zespo³u œrodków
prawnych, z których najwa¿niejsze w praktyce znaczenie maj¹ œrodki o charakterze admi-
nistracyjnoprawnym. Œrodki te maj¹ najczêœciej charakter tzw. standardów, wykorzystywa-
nych przede wszystkim przy realizacji „zasady zanieczyszczaj¹cy p³aci”. Za pomoc¹ sys-
temu normatywów (standardów) na sprawcê zanieczyszczenia mo¿e zostaæ na³o¿ony obowi¹-
zek przestrzegania okreœlonych wymagañ ochronnych. Mog¹ one równie¿ byæ wykorzysty-
wane jako podstawa przy ustalaniu odpowiednich op³at i podatków. Niew¹tpliwie s³ab¹
stron¹ standardów, jako instrumentu o charakterze prewencyjnym, jest ich sta³y poziom,
w zwi¹zku z czym istnieje zagro¿enie, ¿e sprawcy mog¹ nie byæ zainteresowani zmniej-
szeniem poziomu zanieczyszczeñ poni¿ej norm ustalonych.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustawodawca wprowadzi³ standardy jakoœci
okreœlaj¹ce wartoœci liczbowe niektórych substancji w glebie albo ziemi, poni¿ej których
¿adna z funkcji pe³nionych przez powierzchniê ziemi nie jest naruszona. Funkcjê pe³nion¹
przez powierzchniê ziemi ocenia siê na podstawie jej faktycznego zagospodarowania i wyko-
rzystania gruntu, chyba ¿e inna funkcja wynika z planu zagospodarowania przestrzennego.

Standardy jakoœci gleby lub ziemi z uwzglêdnieniem ich funkcji aktualnej i planowa-
nej ustala siê, zgodnie z § 2 Rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 9 wrzeœnia 2002 r.
w sprawie standardów jakoœci gleby oraz standardów jakoœci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz.
1359), dla trzech grup rodzajów gruntów:

1) grupa A – nieruchomoœci gruntowe wchodz¹ce w sk³ad obszaru poddanego ochronie
na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, obszary poddane ochronie na podstawie
przepisów o ochronie przyrody; je¿eli utrzymanie aktualnego poziomu zanieczyszcze-
nia gruntów nie stwarza zagro¿enia dla zdrowia ludzi lub œrodowiska – dla obszarów
tych stê¿enia zachowuj¹ standardy wynikaj¹ce ze stanu faktycznego;
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2) grupa B – grunty zaliczone do u¿ytków rolnych z wy³¹czeniem gruntów pod stawami
i gruntów pod rowami, grunty leœne oraz zadrzewione, nieu¿ytki, a tak¿e grunty zabu-
dowane i zurbanizowane z wy³¹czeniem terenów przemys³owych, u¿ytków kopalnych
oraz terenów komunikacyjnych;

3) grupa C – tereny przemys³owe, u¿ytki kopalne, tereny komunikacyjne.

Wartoœci dopuszczalne stê¿eñ w ziemi lub glebie okreœlone s¹ w za³¹czniku do roz-
porz¹dzenia (za³¹cznik okreœla wartoœci dopuszczalne stê¿eñ w glebie lub ziemi 57 sub-
stancji ujêtych w szeœciu grupach: metale, nieorganiczne, wêglowodorowe, wêglowodory
chlorowane, œrodki ochrony roœlin i pozosta³e zanieczyszczenia m.in. pirydyna, fenol itp.).
Ponadto dopuszczalne stê¿enie metali ciê¿kich w glebach znajduj¹cych siê na terenach go-
spodarstw, w których mo¿e byæ prowadzona produkcja rolna metodami ekologicznymi,
okreœlaj¹ przepisy o rolnictwie ekologicznym. Glebê lub ziemiê uwa¿a siê za zanieczysz-
czon¹, gdy stê¿enie co najmniej jednej substancji przekracza wartoœæ dopuszczaln¹, chyba
¿e przekroczenie wynika z naturalnie wysokiej zawartoœci substancji w œrodowisku.

Wartoœci dopuszczalne stê¿eñ w ziemi lub glebie ustala siê w trzech etapach:
1. ustalenie listy substancji, których wyst¹pienie jest spodziewane ze wzglêdu na pro-

wadzon¹ na danej nieruchomoœci lub w jej s¹siedztwie dzia³alnoœæ;
2. przeprowadzenie pomiarów wstêpnych, których celem jest ustalenie, czy owe sub-

stancje faktycznie wystêpuj¹;
3. badania szczegó³owe w celu okreœlenia stê¿eñ substancji ustalonych i wskazanie za-

kresu i sposobu przeprowadzenia rekultywacji gleby lub ziemi.
Ponadto gleba lub ziemia u¿ywane w pracach ziemnych oraz u¿ywane do tego celu

osady pochodz¹ce z dna zbiorników powierzchniowych wód stoj¹cych lub p³yn¹cych, po-
winny tak¿e spe³niaæ kryteria standardów jakoœci gleby (ziemi) dla gruntów wystêpuj¹cych
w miejscu ich przeznaczenia.

Decyzja rekultywacyjna

O ile na danym obszarze dosz³o do przekroczenia standardów jakoœci gleby lub ziemi,
podlega ona obowi¹zkowi rekultywacji. W naukach rolniczych (Bieszczad & Sobota 1993)
przez rekultywacjê rozumie siê wykonanie zespo³u zabiegów i czynnoœci w celu przywró-
cenia terenom zdewastowanym zdolnoœci produkcyjnych lub u¿ytkowych. Rekultywacja
obejmuje dwa procesy: rekultywacjê w³aœciw¹ i zagospodarowanie, a jej przeprowadzenie
wymaga kilku etapów. W pierwszym dokonuje siê inwentaryzacji obszaru zdegradowa-
nego, w drugim opracowuje siê projekt techniczno-ekonomiczny rekultywacji i zagospoda-
rowania, a w trzecim nastêpuje realizacja projektu. Zagospodarowanie gruntów przybiera
zazwyczaj postaæ zagospodarowania rolnego, leœnego lub rekreacyjnego.

Ustawodawca dostosowa³ siê do szeregu pojêæ stworzonych w naukach przyrodniczych
i sformu³owa³ w art. 4 pkt 18 i 19 u.g.r. definicjê rekultywacji i zagospodarowania
gruntów. Rekultywacja gruntów rolnych i leœnych polega na nadaniu lub przywróceniu
gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartoœci u¿ytkowych lub przyrodniczych
poprzez w³aœciwe ukszta³towanie rzeŸby terenu, poprawê w³aœciwoœci fizycznych i che-
micznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz
odbudowanie lub budowê niezbêdnych dróg, natomiast zagospodarowanie gruntów to rol-
nicze, leœne lub inne u¿ytkowanie gruntów zrekultywowanych.
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Istot¹ rekultywacji, zgodnie z art. 103 ust. 1 u.P.o.œ., jest przywrócenie powierzchni
ziemi do stanu poprzedniego w zwi¹zku z niekorzystnym przekszta³ceniem naturalnego
ukszta³towania terenu, a tak¿e przywrócenie jej do stanu wymaganego standardami jakoœci,
o których mowa by³a wczeœniej. Jak s³usznie zauwa¿a A. Lipiñski nale¿y jednak przyj¹æ,
¿e nie dotyczy to sytuacji, gdy opisane wy¿ej zmiany, tzn. zaistnienie zanieczyszczeñ b¹dŸ
innych niekorzystnych przekszta³ceñ, s¹ zgodne z przeznaczeniem terenu, zw³aszcza usta-
lonym przez organ administracji publicznej np. w drodze decyzji umo¿liwiaj¹cych urz¹dze-
nie sk³adowiska odpadów. Je¿eli takie przekszta³cenia powierzchni s¹ zgodne z prawem,
obowi¹zek rekultywacji mo¿e powstaæ dopiero po zakoñczeniu dzia³alnoœci (Lipiñski 2004).
W przepisie tym rekultywacja jest rozumiana jako sposób naprawienia szkody w elemencie
œrodowiska, w zwi¹zku z czym art. 103 ust. 1 i 2 zosta³y z dniem 30 kwietnia 2007 r.
uchylone i zast¹pione ogólnymi zasadami odpowiedzialnoœci za szkody œrodowiskowe.

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leœnych wprowadza nakaz, by rekultywacja i za-
gospodarowanie gruntów by³y planowane, projektowane i realizowane na wszystkich eta-
pach dzia³alnoœci przemys³owej. Art. 20 ust. 4 u.g.r. wskazuje tak¿e maksymalny okres
prac rekultywacyjnych, które prowadz¹cy dzia³alnoœæ przemys³ow¹ ma obowi¹zek zrealizo-
waæ. Rekultywacjê gruntów prowadzi siê w miarê, jak grunty te staj¹ siê zbêdne do prowa-
dzenia dzia³alnoœci przemys³owej, oraz koñczy siê w terminie do 5 lat od jej zaprzestania.
Inaczej ustawodawca podchodzi do problemu szkód górniczych, gdzie na terenach prze-
widywanego osiadania gruntów zak³ad przemys³owy, na wniosek w³aœciciela, rozpoczyna
rekultywacjê przed wyst¹pieniem degradacji gruntów.

W œwietle przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych osoba powoduj¹ca
utratê albo ograniczenie wartoœci u¿ytkowej gruntów rolnych i leœnych jest zobowi¹zana do
ich rekultywacji na w³asny koszt (art. 20 ust. 1). Rekultywacji na cele rolnicze gruntów
po³o¿onych, w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na
obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez
nieustalone osoby, w wyniku klêsk ¿ywio³owych lub ruchów masowych ziemi, dokonuje
starosta przy wykorzystaniu œrodków FOGR, a rekultywacji gruntów leœnych i gruntów
przeznaczonych do zalesienia – przy wykorzystaniu œrodków bud¿etu pañstwa, na zasadach
okreœlonych w przepisach Ustawy z 28 wrzeœnia 1991 r. o lasach (dalej okreœlana skrótem
u.o.l.) (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z póŸn. zm.). Na podstawie art. 12 ust. 2 u.o.l. de-
cyzjê administracyjn¹ w sprawie przyznania œrodków na pokrycie kosztów zagospodarowa-
nia i ochrony gruntów leœnych podejmuj¹: Minister Œrodowiska na wniosek Generalnego
Dyrektora Lasów Pañstwowych – w odniesieniu do lasów pañstwowych, oraz starosta na
wniosek w³aœciciela lasu po zaopiniowaniu przez nadleœniczego – w odniesieniu do lasów
niepañstwowych.

W œwietle art. 22 u.g.r. decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania wydaje
starosta po zasiêgniêciu opinii:

– dyrektora w³aœciwego okrêgowego urzêdu górniczego – w odniesieniu do dzia³alnoœci
górniczej, w tym do terenów górniczych;

– dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych lub dyrektora parku narodo-
wego – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leœnym kierunku rekultywacji;

– wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
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Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.g.r. decyzje w sprawach rekultywacji okreœlaj¹ m.in.:

– stopieñ ograniczenia lub utraty wartoœci u¿ytkowej gruntów,
– osobê zobowi¹zan¹ do rekultywacji gruntów,
– kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów,
– uznanie rekultywacji gruntów za zakoñczon¹.

Wed³ug przepisów u.P.o.œ. obowi¹zek rekultywacji spoczywa na w³adaj¹cym po-
wierzchni¹ ziemi, na której wystêpuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne
przekszta³cenie naturalnego ukszta³towania terenu – ta zasada z dniem 30 kwietnia 2007 zo-
sta³a zast¹piona ogólnymi zasadami odpowiedzialnoœci za szkody œrodowiskowe (ustawa
z 7 marca 2007 r.). Zgodnie z art. 3 pkt 44 u.P.o.œ. jest nim w³aœciciel, chyba ¿e w ewidencji
gruntów ujawniony jest ktoœ inny. Je¿eli jednak w³adaj¹cy wyka¿e, i¿ stan zanieczyszcze-
nia b¹dŸ niekorzystnego przekszta³cenia zaistnia³ po objêciu przez niego w³adania i zosta³
spowodowany przez inny podmiot, to obowi¹zek rekultywacji spoczywa na tym podmiocie.
Natomiast je¿eli dosz³o do takiego stanu za zgod¹ lub wiedz¹ w³adaj¹cego, obowi¹zek re-
kultywacji solidarnie obci¹¿a w³adaj¹cego i sprawcê.

Zgodnie z art. 102 ust. 4 i 5 u.P.o.œ. do dokonania rekultywacji mo¿e byæ tak¿e zobo-
wi¹zany starosta, je¿eli:

– podmiot, którego dzia³anie powoduje koniecznoœæ rekultywacji, nie dysponuje prawem
do korzystania z gruntu w celu wykonania wspomnianych obowi¹zków lub

– egzekucja obowi¹zku rekultywacji okaza³a siê bezskuteczna b¹dŸ nie mo¿na wszcz¹æ
postêpowania egzekucyjnego lub

– stan uzasadniaj¹cy potrzebê rekultywacji zaistnia³ w wyniku klêski ¿ywio³owej.

Starosta dokonuje rekultywacji tak¿e wówczas, gdy z uwagi na zagro¿enie ¿ycia lub
zdrowia ludzi b¹dŸ mo¿liwoœæ zaistnienia nieodwracalnych szkód w œrodowisku konieczne
jest jej natychmiastowe wykonanie.

Rekultywacji, w wiêkszoœci przedstawionych przypadków, starosta dokonuje na koszt
zobowi¹zanego, o szczegó³ach rozstrzygaj¹c w decyzji administracyjnej – odpowiednio
stosuje siê tu przepisy o zobowi¹zaniach podatkowych Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póŸn. zm.). Zgodnie z art. 106 u.P.o.œ.
zobowi¹zany do rekultywacji winien uzgodniæ jej warunki ze starost¹, co nastêpuje w drodze
decyzji administracyjnej okreœlaj¹cej m.in. zakres, sposób i termin zakoñczenia rekultywa-
cji. Jest ona wymagana tak¿e wtedy, gdy obowi¹zek rekultywacji spoczywa na samym sta-
roœcie (art. 108 ust. 1 u.P.o.œ.). Przepisy art. 102, 106–108 u.P.o.œ. z dniem 30 kwietnia
2007 r. zostaj¹ zast¹pione ogólnymi zasadami odpowiedzialnoœci za szkody œrodowiskowe
(ustawa z 7 marca 2007 r.).

Zgoda na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych i leœnych

W zakresie ochrony iloœciowej gruntów ustawodawca przyzna³ organom administracji
publicznej uprawnienie do wydawania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leœnych
na cele nierolne i nieleœne, maj¹cych postaæ decyzji administracyjnych. W œwietle art. 7
ust. 1 u.g.r. przeznaczenia gruntów rolnych i leœnych na cele nierolnicze i nieleœne dokonu-
je siê na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego sporz¹dzonego przez organy
gminy w trybie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.g.r. przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleœne:

– gruntów rolnych stanowi¹cych u¿ytki rolne klas I–III, je¿eli ich zwarty obszar projek-
towany do takiego przeznaczenia przekracza 0.5 ha – wymaga uzyskania zgody minis-
tra w³aœciwego do spraw rolnictwa;

– gruntów leœnych stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa – wymaga uzyskania zgody
ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska lub upowa¿nionej przez niego osoby;

natomiast przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleœne:
– gruntów rolnych stanowi¹cych u¿ytki rolne klas IV, je¿eli ich zwarty obszar projekto-

wany do takiego przeznaczenia przekracza 1 ha;
– gruntów rolnych stanowi¹cych u¿ytki rolne klas V i VI, wytworzonych z gleb pocho-

dzenia organicznego i torfowisk, je¿eli ich zwarty obszar projektowany do takiego
przeznaczenia przekracza 1 ha;

– oraz pozosta³ych gruntów leœnych;
wymaga uzyskania zgody wojewody wyra¿anej po uzyskaniu opinii izby rolniczej.

Stosownie do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych, w przypadku przeznac-
zenia gruntów leœnych na cele nieleœne, bez wzglêdu na cel czy powierzchniê gruntu
leœnego, zawsze wymagane jest uzyskanie zgody w³aœciwego organu. I tak decyzjê o prze-
znaczeniu gruntów leœnych stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa na cele nierolnicze
i nieleœne podejmuje minister w³aœciwy do spraw œrodowiska lub upowa¿niony przez niego
podmiot (art. 7 ust. 2 pkt 2 u.g.r.), w odniesieniu zaœ do pozosta³ych gruntów leœnych – wo-
jewoda (art. 7 ust. 2 pkt 5 u.g.r.). W obu przypadkach prawny obowi¹zek uzyskania zgody
nie zale¿y od powierzchni i jakoœci gruntów leœnych, natomiast kryterium podzia³u kompe-
tencji pomiêdzy ministra (naczelny organ administracji rz¹dowej) i wojewodê stanowi tytu³
w³asnoœci gruntów leœnych.

Inaczej rzecz siê przedstawia z ustaleniem organu w³aœciwego do wyra¿enia zgody na
przeznaczenie na cele nierolne i nieleœne gruntów rolnych, bowiem tu ma znaczenie po-
wierzchnia i klasa bonitacyjna tych gruntów. W œwietle przepisów ustawy obowi¹zek uzys-
kania zgody okreœlonego organu administracji na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych
dotyczy tylko u¿ytków rolnych i torfowisk, z pominiêciem innych kategorii gruntu rolnego.
Poza tym, zdaniem E. Kremera (Kremer 1997), sam fakt, i¿ u¿ytek rolny ma byæ przezna-
czony na cele nierolnicze nie powoduje jeszcze obowi¹zku uzyskania zgody odpowiednie-
go organu. Bowiem zgoda taka jest potrzebna wówczas, gdy spe³nione s¹ przes³anki wymie-
nione w ustawie, takie jak powierzchnia u¿ytków rolnych przeznaczonych do wy³¹czenia,
ich klasa b¹dŸ cel, na który maj¹ byæ przeznaczone u¿ytki rolne. W œwietle powy¿szego
zgody takiej udzielaj¹ – minister w³aœciwy do spraw rolnictwa (u¿ytki rolne klas I–III o ob-
szarze przekraczaj¹cym 0.5 ha) i wojewoda po uzyskaniu opinii izby rolniczej (u¿ytki rolne
klas IV oraz u¿ytki rolne klas V i VI wytworzone z gleb pochodzenia organicznego oraz
torfowisk o obszarze przekraczaj¹cym 1 ha) (art. 7 ust. 2 pkt 1, 3, 4 u.g.r.).

Wyra¿enie zgody na zmianê przeznaczenia gruntów nastêpuje na wniosek wójta, do
którego do³¹czana jest opinia dyrektora RDLP, gdy grunty leœne stanowi¹ w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa, b¹dŸ opinia dyrektora parku narodowego, gdy grunty po³o¿one s¹ na terenie parku
(art. 7 ust 3 u.g.r.).

Natomiast, zgodnie z art. 7 ust. 4 u.g.r., w odniesieniu do gruntów rolnych stanowi¹cych
u¿ytki rolne klas I–III o obszarze przekraczaj¹cym 0.5 ha i gruntów leœnych stanowi¹cych
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w³asnoœæ Skarbu Pañstwa wójt przekazuje wniosek za poœrednictwem wojewody, który
do³¹cza swoj¹ opiniê i tê wraz z wnioskiem obowi¹zany jest dorêczyæ w³aœciwemu mini-
strowi w terminie do 30 dni (licz¹c od dnia z³o¿enia wniosku przez wójta). Ten wniosek po-
winien odpowiadaæ wymaganiom formalnym okreœlonym w art. 10 u.g.r., np. powinien za-
wieraæ ekonomiczne uzasadnienie przeznaczenia gruntów, wykaz ich powierzchni itd.
W przypadku braków formalnych wniosku w³aœciwy minister zobowi¹zany jest wezwaæ
wójta do ich uzupe³nienia w terminie 7 dni na zasadach okreœlonych w k.p.a. Niezale¿nie
od tego minister w³aœciwy do spraw rolnictwa i minister w³aœciwy do spraw œrodowiska
mo¿e, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, z w³asnej inicjatywy lub na wniosek
wójta, odst¹piæ od proceduralnego wymogu przed³o¿enia uzasadnienia ekonomicznego
oraz rozwi¹zañ wariantowych w zakresie rekultywacji gruntów przeznaczonych na cele in-
westycji górniczych. Ocenny charakter „szczególnie uzasadnionych przypadków” powodu-
je, ¿e decyzja o zwolnieniu z koniecznoœci dochowania tych wymogów pozostawiona jest
swobodnemu uznaniu ministrów. Nale¿y te¿ podkreœliæ, ¿e wspomniane wczeœniej opinie,
zgodnie z ogólnie przyjêtymi zasadami nie s¹ dla organów wydaj¹cych zezwolenia wi¹¿¹-
ce. Ponadto organ w³aœciwy w sprawie wyra¿enia zgody na przeznaczanie gruntów na cele
nierolne i nieleœne, stosownie do art. 7 ust. 5 u.g.r., mo¿e ¿¹daæ od wójta przedstawienia
wielu wariantów przestrzennej zabudowy gruntów.

Zmiana przeznaczenia wskazanych w ustawie gruntów rolnych i leœnych musi nast¹piæ
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za zgod¹ w³aœciwych
organów. Jednak¿e, zgodnie z art. 8 u.g.r., ustawodawca dopuszcza wyj¹tek od takiego trybu
postêpowania w przypadku okresowego wy³¹czania gruntów z produkcji, zwi¹zanego z pod-
jêciem natychmiastowych dzia³añ interwencyjnych wynikaj¹cych z klêsk ¿ywio³owych lub
wypadków losowych.

Zezwolenie na wy³¹czenie gruntów z produkcji rolnej lub leœnej

Instytucja wy³¹czenia z produkcji rolnej lub leœnej s³u¿y jako instrument ochrony
iloœciowej gruntów rolnych i leœnych, wi¹¿e siê bowiem z rozpoczêciem na nich dzia³al-
noœci innej ni¿ rolnicza czy leœna. Do wy³¹czenia gruntów z produkcji nie wystarcza jednak
sama zmiana przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego. Ustawo-
dawca wymaga, aby wy³¹czenie gruntów z produkcji nast¹pi³o po wydaniu odrêbnej decyzji
zezwalaj¹cej. Wyj¹tkiem jest sytuacja, gdy grunty rolne maj¹ byæ u¿ytkowane na cele leœne
(art. 11 ust. 6 u.g.r.).

Zgodnie z art. 4 pkt 11 u.g.r. przez wy³¹czenie gruntów z produkcji nale¿y rozumieæ
rozpoczêcie innego ni¿ rolnicze lub leœne u¿ytkowania gruntów. Oznacza to, ¿e wy³¹czenie
gruntów z produkcji jest czynnoœci¹ faktyczn¹, polegaj¹c¹ na rozpoczêciu innego u¿ytko-
wania (Radecki 1998), w odniesieniu m.in. do u¿ytków rolnych wytworzonych z gleb po-
chodzenia mineralnego i organicznego, zaliczanych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz u¿yt-
ków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego,
a tak¿e gruntów leœnych przeznaczonych na cele nierolnicze, nieleœne. Warunkiem wy-
³¹czenia gruntów z produkcji jest uzyskanie decyzji administracyjnej o wy³¹czeniu gruntów
z produkcji rolnej lub leœnej, do której wydania organami kompetentnymi s¹ organy admi-
nistracji publicznej wymienione w art. 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leœnych, tj.
starosta, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych i dyrektor parku narodowego.
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Pierwszy z nich w³aœciwy jest wówczas, gdy wy³¹czenie dotyczy gruntów rolnych, drugi –
gdy dotyczy gruntów leœnych, trzeci zaœ – gruntów rolnych lub leœnych wchodz¹cych
w sk³ad parku narodowego (art. 11 ust. 1 i 2 u.g.r.).

Decyzje w tych sprawach podejmowane s¹ na wniosek podmiotu ubiegaj¹cego siê
o wy³¹czenie gruntów z produkcji w trybie postêpowania administracyjnego, przy dope³-
nieniu warunków okreœlonych w art. 11–14 u.g.r. Nie s¹ one aktami administracyjnymi
uznaniowymi, ale decyzjami zwi¹zanymi, które organy ochronne s¹ zobowi¹zane wydaæ
i okreœliæ w nich warunki wy³¹czenia.

Organ administracji publicznej, wydaj¹c decyzjê o wy³¹czeniu gruntów z produkcji,
udziela zezwolenia i okreœla obowi¹zki z tym zwi¹zane (art. 11 ust. 1 u.g.r.). Uzyskanie ze-
zwolenia na wy³¹czenie gruntu z produkcji ³¹czy siê z obowi¹zkiem uiszczenia nale¿noœci
i op³at rocznych oraz jednorazowego odszkodowania, w razie dokonania przedwczesnego
wyrêbu drzewostanu (art. 12 ust. 1 u.g.r.), których wysokoœæ ustalana jest na podstawie
przepisów art. 12–14 u.g.r. zale¿nie od klasy bonitacyjnej gruntów i ich charakteru.

Poza tymi obowi¹zkami, które musz¹ siê znaleŸæ w ka¿dej decyzji o wy³¹czeniu grun-
tów, organ administracji publicznej mo¿e ponadto, po zasiêgniêciu opinii wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, na³o¿yæ na podmiot wy³¹czaj¹cy grunty z produkcji obowi¹zek
zdjêcia warstwy próchniczej gleby z gruntów rolnych okreœlonych klas bonitacyjnych (naj-
wy¿szych) i torfowisk oraz wykorzystania jej na cele poprawy wartoœci u¿ytkowej gruntów
(art. 14 ust. 1 u.g.r.). Obowi¹zek ten, na³o¿ony w decyzji o zezwoleniu na wy³¹czenie
gruntów z produkcji przez starostê albo przez dyrektora parku narodowego, powinien zo-
staæ szczegó³owo przez te organy okreœlony. W przypadku niewykonania obowi¹zku
okreœlonego decyzj¹, wydan¹ na podstawie art. 14 ust. 1 u.g.r., i innych obowi¹zków wy-
mienionych w ustawie odpowiedni organ administracji publicznej mo¿e zastosowaæ œrodki
egzekucji administracyjnej o charakterze pieniê¿nym i niepieniê¿nym przewidziane w usta-
wie o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 30 u.g.r.). Nale¿y przyj¹æ, ¿e w razie
egzekucji obowi¹zków o charakterze niepieniê¿nym organ wymieniony w art. 5 u.g.r. wy-
stêpuje jednoczeœnie w pozycji wierzyciela i organu egzekucyjnego.

ODPOWIEDZIALNOŒÆ ZA SZKODY ŒRODOWISKOWE

Omówienie powinno obejmowaæ zarówno przepisy dyrektywy 2004/35/WE w spra-
wie odpowiedzialnoœci za œrodowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom
wyrz¹dzonym œrodowisku naturalnemu, jak i zawarte w aktach wewnêtrznych, ze wzglêdu
na istotne znaczenie konstrukcji przyjmowanych w dyrektywie w odniesieniu do ca³ego
systemu prawa ochrony œrodowiska (Górski 2003), nie tylko ustawy o odpowiedzialnoœci
za szkody œrodowiskowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493) o zapobieganiu szkodom
w œrodowisku i ich naprawie.

Celem dyrektywy 2004/35/WE jest pe³niejsze wdra¿anie zasady „zanieczyszczaj¹cy
p³aci”, w zwi¹zku z czym za³o¿ono, ¿e podmiot gospodarczy wyrz¹dzaj¹cy przez swoj¹
dzia³alnoœæ szkody w œrodowisku naturalnym lub powoduj¹cy bezpoœrednie zagro¿enie
wyst¹pieniem takich szkód musi byæ za nie odpowiedzialny finansowo. Za³o¿onym efektem
nowych przepisów jest zmotywowanie podmiotów gospodarczych, by podejmowa³y œrodki
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i opracowywa³y praktyki minimalizuj¹ce ryzyko wyrz¹dzenia szkód œrodowisku naturalne-
mu, dziêki czemu ogranicza³yby mo¿liwoœci poniesienia finansowej odpowiedzialnoœci
za szkody (Knopp 2003). Dyrektywa definiuje pojêcie „szkody wyrz¹dzonej œrodowisku
naturalnemu” (art. 2) jako mierzaln¹ negatywn¹ zmianê w zasobach naturalnych lub mie-
rzalne os³abienie u¿ytecznoœci zasobów naturalnych, które mo¿e ujawniæ siê bezpoœrednio
lub poœrednio.

Definicj¹ t¹ obejmuje siê:

– szkody wyrz¹dzone gatunkom chronionym i w siedliskach przyrodniczych (poza szko-
dami spowodowanymi dzia³aniami legalnymi);

– szkody wyrz¹dzone w wodach (negatywny wp³yw na ekologiczny, chemiczny lub
iloœciowy stan b¹dŸ ekologiczny potencja³ wód);

– szkody dotycz¹ce powierzchni ziemi (dowolne zanieczyszczenie ziemi stwarzaj¹ce
znacz¹ce ryzyko dla zdrowia ludzi).

Dyrektywa obejmuje swoimi postanowieniami szkody wyrz¹dzone œrodowisku w zwi¹z-
ku z prowadzeniem dzia³alnoœci wymienionej w za³¹czniku III oraz wszelkimi bezpoœred-
nimi zagro¿eniami wyst¹pienia takich szkód w wyniku wspomnianej dzia³alnoœci, a tak¿e
szkody wyrz¹dzone gatunkom chronionym i siedliskom przyrodniczym z racji wykonywa-
nia dzia³alnoœci innej ni¿ wymieniona w za³¹czniku oraz bezpoœredniego zagro¿enia
wyst¹pieniem takich szkód (w powi¹zaniu z win¹ lub zaniedbaniem podmiotu gospodar-
czego). W za³¹czniku III wymienione s¹ doœæ ró¿ne rodzaje dzia³alnoœci, w szczególnoœci
prowadzone na podstawie pozwolenia zintegrowanego lub innego pozwolenia emisyjnego,
zwi¹zane z gospodarowaniem odpadami (w tym ich transgranicznym przemieszczaniem),
prowadzeniem transportu materia³ów niebezpiecznych, zwi¹zane z GMO (organizmami
modyfikowanymi genetycznie).

Dyrektywa wymaga, aby w przypadku gdy szkody wyrz¹dzone œrodowisku naturalne-
mu jeszcze nie wyst¹pi³y, ale istnieje bezpoœrednie zagro¿enie wyst¹pieniem takich szkód,
podmiot gospodarczy podejmowa³ bezzw³ocznie niezbêdne œrodki zapobiegawcze. W³aœci-
we w³adze powinny za¿¹daæ podjêcia œrodków zapobiegawczych przez podmiot gospodar-
czy. Jeœli podmiot gospodarczy nie spe³nia na³o¿onych obowi¹zków, w³aœciwe w³adze
mog¹ w ostatecznoœci podj¹æ takie œrodki samodzielnie. W przypadku pojawienia siê szkód
wyrz¹dzonych œrodowisku naturalnemu podmiot gospodarczy powinien bezzw³ocznie po-
informowaæ w³aœciwe w³adze oraz podj¹æ niezbêdne œrodki zaradcze, zgodne z art. 7. Jeœli
podmiot gospodarczy nie spe³nia obowi¹zków, w³aœciwe w³adze mog¹ ostatecznie podj¹æ
takie œrodki samodzielnie. Podmiot gospodarczy ponosi wszystkie koszty dzia³añ zapobie-
gawczych i zaradczych podjêtych na podstawie dyrektywy. Dyrektywa wymaga tak¿e sto-
sowania instytucji zabezpieczenia roszczeñ.

Postanowienia dyrektywy transponuje do prawa polskiego Ustawa z 13 kwietnia 2007 r.
o zapobieganiu szkodom w œrodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493).
G³ównym za³o¿eniem ustawy, podobnie jak i dyrektywy, jest zapewnienie rzeczywistego
wdro¿enia zasady „zanieczyszczaj¹cy p³aci”, czyli, wed³ug art. 7 u.P.o.œ., zasady odpowiedzial-
noœci sprawcy (oraz potencjalnego sprawcy) zanieczyszczenia œrodowiska za konsekwencje
takiego zanieczyszczenia (za zapobieganie potencjalnym konsekwencjom). Ustawa o zapo-
bieganiu szkodom wprowadza szereg nowych definicji, w tym definicjê bezpoœredniego
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zagro¿enia szkod¹ w œrodowisku, dzia³añ naprawczych, dzia³añ zapobiegawczych, emisji
(zmienionej w stosunku do definicji z u.P.o.œ.), funkcji elementów przyrodniczych, napra-
wy elementów przyrodniczych, szkody w œrodowisku (art. 6 pkt 11), stanu pocz¹tkowego
(œrodowiska lub jego elementów przed momentem wyst¹pienia szkody).

Art. 6 pkt 11 ustawy rozumie przez tak¹ szkodê negatywn¹, mierzaln¹ zmianê stanu
lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenion¹ w stosunku do stanu pocz¹tkowego, która
zosta³a spowodowana bezpoœrednio lub poœrednio przez dzia³alnoœæ prowadzon¹ przez
podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska:

a) w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, maj¹c¹ zna-
cz¹cy negatywny wp³yw na osi¹gniêcie lub utrzymanie w³aœciwego stanu ochrony
tych gatunków lub siedlisk przyrodniczych, z tym ¿e szkoda w gatunkach chronionych
lub chronionych siedliskach przyrodniczych nie obejmuje uprzednio zidentyfikowane-
go negatywnego wp³ywu wynikaj¹cego z dzia³ania podmiotu korzystaj¹cego ze œro-
dowiska zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
lub zgodnie z decyzj¹ o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê
przedsiêwziêcia w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
œrodowiska;

b) w wodach, maj¹c¹ znacz¹cy negatywny wp³yw na stan ekologiczny, chemiczny lub
iloœciowy wód;

c) w powierzchni ziemi, przez co rozumie siê zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym
w szczególnoœci zanieczyszczenie mog¹ce stanowiæ zagro¿enie zdrowia ludzi; w kon-
tekœcie wskazanej definicji szkody, w odniesieniu do powierzchni ziemi (pkt c defini-
cji) warto zauwa¿yæ, i¿ pojêcie szkody jest wê¿sze ni¿ przewidywane aktualn¹ jeszcze
treœci¹ art. 102 ust. 1 u.P.o.œ., ten bowiem przepis zobowi¹zuje do naprawienia tak¿e
szkody polegaj¹cej na niekorzystnym przekszta³ceniu powierzchni ziemi.

W ustawie wskazano, zgodnie z za³¹cznikiem III do dyrektywy, rodzaje dzia³alnoœci
powoduj¹cej ryzyko wyst¹pienia szkody w œrodowisku (art. 3). Warto przytoczyæ ten prze-
pis, bowiem decyduje on o podmiotowym zakresie obowi¹zywania ustawy.

Do dzia³alnoœci stwarzaj¹cej ryzyko szkody w œrodowisku przepis zalicza:

1) z zakresu Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gmi-
nach dzia³alnoœæ polegaj¹c¹ na prowadzeniu dzia³alnoœci w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, wymagaj¹c¹ uzyskania
zezwolenia;

2) z zakresu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska eksploatacjê
instalacji wymagaj¹c¹ uzyskania:
a) pozwolenia zintegrowanego,
b) pozwolenia na wprowadzanie gazów lub py³ów do powietrza;

3) z zakresu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:
a) dzia³alnoœæ w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wymagaj¹c¹ uzys-

kania zezwolenia na prowadzenie tej dzia³alnoœci,
b) dzia³alnoœæ w zakresie zbierania odpadów oraz dzia³alnoœæ w zakresie transportu

odpadów wymagaj¹ce uzyskania zezwolenia,
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c) dzia³alnoœæ zwolnion¹ z obowi¹zku uzyskania odrêbnego zezwolenia na prowadze-
nie dzia³alnoœci w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu
odpadów na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

d) dzia³alnoœæ wymagaj¹c¹ zg³oszenia do rejestru na podstawie art. 33 ust. 5 Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

4) z zakresu Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne:
a) wprowadzanie œcieków do wód lub do ziemi,
b) pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
c) retencjonowanie œródl¹dowych wód powierzchniowych wymagaj¹ce uzyskania

pozwolenia wodnoprawnego;
5) z zakresu Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowa-

nych zamkniête u¿ycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz zamierzone
uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do œrodowiska, w tym wpro-
wadzanie produktów GMO do obrotu;

6) z zakresu Rozporz¹dzenia Rady 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru
i kontroli przesy³ania odpadów w obrêbie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej
obszar miêdzynarodowy obrót odpadami;

7) produkcjê, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, sk³adowanie, uwalnianie
do œrodowiska oraz transport:
a) substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy

z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych,
b) œrodków ochrony roœlin w rozumieniu Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochro-

nie roœlin,
c) produktów biobójczych w rozumieniu Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 2002 r. o pro-

duktach biobójczych;
8) transport drogowy, kolej¹, œródl¹dowymi drogami wodnymi, transport morski lub po-

wietrzny:
a) towarów niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 28 paŸdziernika 2002 r.

o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
b) towarów niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o prze-

wozie kolej¹ towarów niebezpiecznych,
c) materia³ów niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o bezpieczeñstwie morskim,
d) materia³ów niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.

o ¿egludze œródl¹dowej.

Z powy¿szego wynika, ¿e zakres rodzajów dzia³alnoœci uznawanej za potencjalnie
groŸn¹ dla œrodowiska – potencjalnie, bo przecie¿ ustawa uwzglêdnia zasadê prewencji
i dotyczy w pierwszym rzêdzie zapobiegania szkodom – jest szeroki.

Ustawa okreœla organy administracji w³aœciwe w sprawach zapobiegania i naprawy
szkód w œrodowisku. Organem w³aœciwym mia³by byæ przede wszystkim wojewoda lub,
w przypadku bezpoœredniego zagro¿enia szkod¹ lub szkody w œrodowisku spowodowanej
przez organizmy genetycznie zmodyfikowane, minister w³aœciwy do spraw œrodowiska.
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Jedn¹ z podstawowych konstrukcji ustawy jest ustanowienie obowi¹zku podejmowa-
nia, przez podmiot korzystaj¹cy ze œrodowiska, dzia³añ zapobiegawczych w przypadku
wyst¹pienia bezpoœredniego zagro¿enia wyst¹pieniem szkody lub dzia³añ naprawczych
w przypadku wyst¹pienia szkody w œrodowisku. Podmiot taki obci¹¿ony zosta³ równie¿
obowi¹zkiem informowania organu ochrony œrodowiska o istniej¹cym zagro¿eniu oraz
udzielenia temu¿ organowi wszelkich dostêpnych informacji na temat spowodowanej przez
siebie szkody w œrodowisku lub bezpoœredniego zagro¿enia wyst¹pieniem takiej szkody.
Sprawca szkody zosta³ zobowi¹zany do uzgodnienia z organem ochrony œrodowiska za-
kresu, sposobu i terminu zakoñczenia dzia³añ naprawczych.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy ustawa wskazuje sytuacje, w których organ
ochrony œrodowiska zosta³ zobowi¹zany do samodzielnego podjêcia dzia³añ zapobiega-
wczych lub naprawczych, ustalono tak¿e zasady odzyskiwania przez organ poniesionych
z tego tytu³u kosztów oraz okreœlono ich zakres. Nie wprowadzono natomiast powszechne-
go obowi¹zku ustanowienia zabezpieczenia roszczeñ powstaj¹cych z tego tytu³u.

Pozostaj¹ w mocy przepisy u.P.o.œ. (art. 187) fakultatywnie pozwalaj¹ce organowi
ochrony œrodowiska na prowadzenie takiego obowi¹zku do treœci pozwolenia emisyjnego.
Art. 187 uzupe³niono natomiast o delegacjê upowa¿niaj¹c¹ ministra do wskazania rozpo-
rz¹dzeniem rodzajów instalacji, w których zabezpieczenie bêdzie musia³o byæ ustanowione.

Przepisy ustawy przewiduj¹ mo¿liwoœci zg³oszenia do organu ochrony œrodowiska,
przez osoby poszkodowane lub inne zainteresowane podmioty (np. organizacje ekologicz-
ne), potrzeby podjêcia przez sprawcê zagro¿enia lub szkody dzia³añ zapobiegawczych lub
naprawczych. Wprowadzono procedury rozpatrzenia zg³oszenia i podjêcia dzia³añ egzeku-
cyjnych wzglêdem sprawcy.

Ustawa obci¹¿y³a G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowiska obowi¹zkiem prowadze-
nia rejestru szkód w œrodowisku i bezpoœrednich zagro¿eñ szkod¹ w œrodowisku. Okreœ-
lono zasady zg³aszania tych zagro¿eñ lub szkód, a tak¿e zakres informacji, które powinny
byæ zawarte w rejestrze (zgodnie z za³¹cznikiem VI do dyrektywy).

Przewidziano uregulowanie kilku spraw w drodze rozporz¹dzeñ wykonawczych,
w tym takich, jak:

– ustalenie kryteriów oceny, czy w danym przypadku wystêpuje szkoda w œrodowisku
(zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do dyrektywy);

– okreœlenie rodzajów, warunków i sposobu prowadzenia dzia³añ naprawczych (zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2 do dyrektywy);

– zasad prowadzenia rejestru szkód w œrodowisku i bezpoœrednich zagro¿eñ szkod¹
w œrodowisku;

– okreœlenie rodzajów instalacji, dla których wymagane bêdzie ustanowienie zabezpie-
czenia roszczeñ z tytu³u wyst¹pienia negatywnych skutków w œrodowisku;

– ustalenie metod okreœlania wysokoœci zabezpieczenia roszczeñ (fakultatywne).

Omówiona ustawa obowi¹zuje od dnia 30 kwietnia 2007 r. i wobec powy¿szego jej
przepisy co do zasady dotycz¹ szkód powsta³ych po tej dacie. Zgodnie bowiem z art. 35 usta-
wy do bezpoœredniego zagro¿enia szkod¹ w œrodowisku lub do szkody w œrodowisku, które
zaistnia³y przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika³y z dzia³alnoœci, która zosta³a zakoñ-
czona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., stosuje siê przepisy dotychczasowe. W odniesieniu
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natomiast do szkód w œrodowisku dotycz¹cych powierzchni ziemi wyrz¹dzonych przed
dniem 30 kwietnia 2007 r. stosuje siê przepisy u.P.o.œ. w dotychczasowym brzmieniu, z tym
jednak ¿e organem w³aœciwym w sprawach takich szkód jest wojewoda.

PROJEKT DYREKTYWY O OCHRONIE GLEBY

We wrzeœniu 2006 r. przyjêty zosta³ przez Komisjê Europejsk¹ projekt dyrektywy do-
tycz¹cej ochrony gleby (projekt dyrektywy PE i RU z 22.09.2006 r. ustanawiaj¹cej ramy
dla ochrony gleby oraz zmieniaj¹cej dyrektywê 2004/35/WE – COM(2006) 232 final,
2006/0086), przy czym zak³adane jest jego ostateczne przyjêcie w 2008 r. oraz transpozycja
do prawa wewnêtrznego pañstw cz³onkowskich w ci¹gu dwóch lat od wejœcia dyrektywy
w ¿ycie (a wiêc najprawdopodobniej w 2010 r.). Koniecznoœæ przyjêcia proponowanych
rozwi¹zañ argumentuje siê przede wszystkim tym, ¿e gleba jest w gruncie rzeczy zasobem
nieodnawialnym oraz bardzo dynamicznym systemem, spe³niaj¹cym wiele ró¿norodnych
funkcji wa¿nych dla dzia³alnoœci cz³owieka i dla przetrwania ekosystemów. Z dostêpnych
informacji wynika natomiast, ¿e w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci nast¹pi³ znaczny wzrost
procesów degradacji gleby i istniej¹ dowody na to, ¿e bêdzie on postêpowa³, jeœli nie zo-
stan¹ podjête ¿adne dzia³ania. Degradacja gleby ma równoczeœnie znacz¹cy wp³yw na inne
elementy œrodowiska, takie jak zasoby wodne, zdrowie ludzi, zmiany klimatyczne, ochrona
przyrody i ró¿norodnoœci biologicznej, a tak¿e bezpieczeñstwo ¿ywnoœci. W uzasadnieniu
projektu zwraca siê tak¿e uwagê, ¿e w odró¿nieniu od powietrza i wody gleba na terenie
Wspólnoty znajduje siê g³ównie w posiadaniu prywatnych w³aœcicieli. Niemniej pozostaje
ona zasobem naturalnym, bêd¹cym przedmiotem wspólnego zainteresowania, który musi
byæ chroniony dla przysz³ych pokoleñ. Tak wiêc wprowadzenie wobec u¿ytkowników gle-
by wymogu podjêcia œrodków zapobiegawczych, jeœli zamierzone przez nich u¿ytkowanie
gleby mo¿e spowodowaæ znacz¹ce zak³ócenie pe³nienia przez ni¹ swych funkcji, le¿y w in-
teresie publicznym.

Z drugiej strony wskazuje siê, ¿e w dorobku prawnym Wspólnoty istniej¹ przepisy do-
tycz¹ce ochrony gleby, brak jednak szczegó³owego prawodawstwa wspólnotowego w tym
zakresie. Funkcjonuj¹ jedynie akty programowe, w szczególnoœci strategia tematyczna
w dziedzinie ochrony gleby (komunikat Komisji W kierunku strategii tematycznej w dzie-
dzinie ochrony gleby z 2002 r. (COM(2002) 179), w której Komisja okreœli³a osiem g³ów-
nych zjawisk, stanowi¹cych zagro¿enie dla gleby na terenie UE. Zagro¿eniami tymi s¹:
erozja, spadek zawartoœci materii organicznej, zanieczyszczenie, zasolenie, zagêszczenie,
utrata ró¿norodnoœci biologicznej gleby, uszczelnianie, osuwanie siê ziemi i powodzie.
Tak¿e decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r.
ustanawiaj¹ca szósty wspólnotowy program dzia³añ w zakresie œrodowiska naturalnego
wymienia ochronê zasobów naturalnych oraz promowanie zrównowa¿onego wykorzysty-
wania gleby jako jeden ze swoich celów.

Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e niektóre aspekty ochrony gleby znajduj¹ siê ju¿ w dorobku
prawnym Wspólnoty, w dziedzinach takich, jak woda, odpady, chemikalia, zapobieganie
zanieczyszczeniom przemys³owym, ochrona œrodowiska i pestycydy, jednak regulacje te
dotycz¹ ochrony gleby g³ównie poœrednio. Pewne aspekty ochrony gleb uprawnych wpro-
wadzono tak¿e do zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Rozwoju Obsza-
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rów Wiejskich. Z tych wzglêdów przydatny by³by akt stwarzaj¹cy wspólne ramy dla tych
wszystkich regulacji, które nawet jeœli s¹ w pe³ni wdra¿ane, to nie obejmuj¹c wszystkich
gleb ani wszystkich rozpoznanych zagro¿eñ, nie zapewniaj¹ glebie pe³nej i kompleksowej
ochrony.

Celem proponowanej dyrektywy mia³oby byæ zagwarantowanie ochrony glebie, na
podstawie zasad maj¹cych na celu zachowanie funkcji gleby, zapobie¿enie procesom de-
gradacji gleby, ³agodzenie ich skutków, odtworzenie zniszczonych gleb oraz w³¹czenie
tych kwestii do innych polityk sektorowych poprzez utworzenie wspólnych ram prawnych
i podjêcie wspólnych dzia³añ. Projekt przyjmuje stosunkowo szerok¹ definicjê pojêcia
„gleba”, uznaj¹c za ni¹ górn¹ warstwê skorupy ziemskiej, znajduj¹c¹ siê pomiêdzy ska³¹
macierzyst¹ a powierzchni¹, z wy³¹czeniem wód podziemnych. Gleba ma byæ chroniona
przed zagro¿eniami wskazanymi w powo³anej wy¿ej strategii tematycznej z 2002 r., przy
czym szczególnie podkreœla siê koniecznoœæ ochrony przed tzw. „uszczelnianiem”, rozu-
mianym jako pokrywanie powierzchni gleby nieprzepuszczalnym materia³em (definicja
w art. 2 pkt 1 projektu). W preambule podkreœla siê, ¿e konieczne jest zaproponowanie
i podejmowanie œrodków ograniczaj¹cych uszczelnianie gleby, na przyk³ad poprzez rekulty-
wacjê terenów poprzemys³owych, co pozwoli³oby na rekompensowanie ubytków w terenach
niezurbanizowanych. Równoczeœnie tam, gdzie zachodzi proces uszczelniania gleby, pañ-
stwa cz³onkowskie powinny zadbaæ o stosowanie technik budowlanych i melioracyjnych
pozwalaj¹cych na utrzymanie jak najwiêkszej iloœci funkcji gleby.

Projekt zak³ada, ¿e skuteczna i ukierunkowana polityka w dziedzinie ochrony gleby
powinna powstaæ na podstawie znajomoœci lokalizacji miejsc, w których zachodz¹ procesy
degradacji. Niektóre zagro¿enia, takie jak erozja, spadek zawartoœci materii organicznej,
zagêszczanie, zasolenie i osuwanie siê ziemi, wystêpuj¹ jedynie na okreœlonych terenach,
które s¹ bardziej podatne na tego typu zagro¿enia, wobec czego tereny te nale¿y zidentyfi-
kowaæ. Identyfikacja taka powinna odbywaæ siê w oparciu o proponowan¹ wspóln¹ meto-
dologiê, która uwzglêdnia³aby czynniki decyduj¹ce o wystêpowaniu poszczególnych pro-
cesów degradacji. Na zidentyfikowanych obszarach zagro¿onych wprowadzony by³by obo-
wi¹zek podjêcia œrodków zmierzaj¹cych do powstrzymania procesów degradacji gleby,
zmniejszenia prawdopodobieñstwa ich wystêpowania oraz rekultywacji gleby w celu za-
chowania jej funkcji. Cele takich dzia³añ, œrodki niezbêdne do ich osi¹gania oraz harmono-
gram realizacji pañstwa cz³onkowskie powinny okreœliæ poprzez przyjêcie odpowiednich
programów dzia³ania.

W kontekœcie ochrony przed zanieczyszczeniem proponowana dyrektywa powinna
przyczyniæ siê do zapobiegania wprowadzaniu niebezpiecznych substancji do gleby i ograni-
czyæ je tak, aby unikn¹æ jej zanieczyszczenia oraz zachowaæ jej funkcje. W tym celu projekt
wskazuje rodzaje dzia³añ, które z du¿ym prawdopodobieñstwem mog¹ staæ siê przyczyn¹
zanieczyszczenia gleby. Wykaz ten powinien stanowiæ podstawê identyfikacji przez pañ-
stwa cz³onkowskie miejsc, które wed³ug ich oceny stanowi¹ szczególne zagro¿enie w tym
wzglêdzie. Przeprowadzona identyfikacja miejsc zanieczyszczonych powinna znaleŸæ od-
zwierciedlenie w regularnie uaktualnianym, publicznie dostêpnym, krajowym wykazie miejsc
zanieczyszczonych. Aby przyœpieszyæ identyfikacjê miejsc zanieczyszczonych, w³aœciciele
miejsc, w których zgodnie z informacj¹ zawart¹ w oficjalnych dokumentach, takich
jak krajowe rejestry lub katastry, by³a lub nadal jest prowadzona dzia³alnoœæ powoduj¹ca
zanieczyszczenie gleby, powinni przed zakoñczeniem transakcji zwi¹zanej z przeniesieniem
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czy ustanowieniem tytu³u prawnego do nieruchomoœci udzieliæ w³aœciwym organom i dru-
giej stronie bior¹cej udzia³ w transakcji odpowiednich informacji o stanie gleby.

Miejsca zanieczyszczone powinny byæ poddawane rekultywacji zgodnie z zasad¹ „za-
nieczyszczaj¹cy p³aci”, przy czym pañstwa cz³onkowskie powinny opracowaæ krajow¹
strategiê naprawy, by okreœliæ cele naprawy oraz kolejnoœæ, w jakiej miejsca te powinny
byæ regenerowane. W przypadku tzw. „miejsc niczyich”, czyli miejsc zanieczyszczonych
przez nieznany podmiot, który w zwi¹zku z tym nie mo¿e byæ poci¹gniêty do odpowiedzial-
noœci za zanieczyszczenie ani wed³ug prawa krajowego ani wspólnotowego, ani nie mo¿e
ponosiæ kosztów regeneracji, odpowiedzialnoœæ za zmniejszenie zagro¿enia dla zdrowia lu-
dzi i œrodowiska powinna przechodziæ na pañstwa cz³onkowskie. W tym celu pañstwa
cz³onkowskie powinny wprowadziæ specjalny mechanizm finansowania, który zagwaranto-
wa³by istnienie œrodków finansowych na regeneracjê takich miejsc. Projekt zwraca tak¿e
uwagê, ¿e w sytuacji istnienia zró¿nicowanych metod oceny zagro¿enia miejsc zanieczysz-
czonych konieczna jest pe³na wymiana informacji, w trakcie której okreœlona zostanie po-
trzeba zharmonizowania niektórych elementów oceny zagro¿enia oraz zostan¹ opracowane
nowe, ulepszone metody przeprowadzania oceny zagro¿enia toksycznego dla œrodowiska.
W konsekwencji proponowane s¹ przepisy dotycz¹ce formatów wymiany danych oraz kry-
teriów jakoœci danych.

Projekt bardzo mocno podkreœla koniecznoœæ jak najszerszego w³¹czania spo³eczeñ-
stwa w proces implementacji dyrektywy poprzez pe³ne wykorzystywanie istniej¹cych ju¿
instytucji prawnych. W preambule zwraca siê uwagê, ¿e œwiadomoœæ wagi problemu
ochrony gleby jest niska i z tego wzglêdu konieczne jest wprowadzenie œrodków maj¹cych
na celu podniesienie poziomu wiedzy, wymianê informacji oraz rozpowszechnienie spraw-
dzonych rozwi¹zañ.
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Summary

According to the legal definition contained in the Environmental Protection Law Act,
“the surface of earth” consists of natural relief, soil and a layer of ground below it down to
the depth affected by human activities, and the term “soil” means the upper layer of litho-
sphere composed of mineral parts, organic matter, water, air and organisms, including the
upper layer of soil and subsoil. The article presents a discussion on standardisation includ-
ing the introduced amendments concerning the surface of earth protection, according to the
legal position at the end of September 2007. Attention was drawn to modifications result-
ing from the need to attain consistence with EU directives. The linking of aspects of ground
protection with the problem of responsibility for the prevention and repair of environmental
damages was also commented on in the context of implementation of the directive on soil
protection. The changes in approach to the concept of the surface of earth, the scope and
the aim of its protection were presented in turn. A set of legal instruments that can be used
to achieve the set goals in the area of surface earth protection was discussed, such as the lo-
cal development plan, degraded farmland development plan, soil quality standards, decision
on recultivation, approval for change of use of agricultural land and woodland, permission
for exclusion of land from agricultural or forest production. The aim of the directive on the
responsibility for environmental damages including those concerning the surface of earth
was explained. It was stressed in the article that the draft directive on soil protection as-
sumes the need to involve civil society as much as possible in the directive implementation
process by fully employing existing legal institutions. The preamble draws attention to the
problem of low public awareness of the importance of soil protection and the necessity to
introduce means aimed at increasing knowledge, exchanging information and dissemination
of proven solutions.
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