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WSTĘP 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013 r. poz. 686) Inspekcja Ochrony Środowiska powołana została do kontroli przestrzegania 

przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska. Do głównych zadań IOŚ 

należy: 

� kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów 

o ochronie środowiska, 

� prowadzenie Państwowego monitoringu środowiska (organizowanie, koordynowanie 

i prowadzenie badań jakości środowiska, na terenie województwa podkarpackiego zadania 

Państwowego monitoringu środowiska realizowane są w ramach czterech podsystemów: 

monitoringu jakości powietrza, monitoringu jakości wód powierzchniowych, monitoringu 

hałasu i monitoringu pól elektromagnetycznych), 

� przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków, 

� udostępnianie informacji o środowisku zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 

1235). 

Organami Inspekcji są: Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz wojewódzcy inspektorzy 

ochrony środowiska realizujący zadania na terenie danego województwa. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie wchodzi w skład zespolonej 

administracji rządowej w województwie. 

W związku z licznymi zapytaniami wpływającymi do Inspektoratu w sprawach będących 

zadaniami własnymi innych organów administracji, zwłaszcza dotyczących kwestii związanych z: 

� ochroną przyrody,  

� szkodami wyrządzonymi przez dzikie zwierzęta,  

� wycinką drzew,  

� zalewaniem sąsiednich gruntów, 

� niewłaściwym stosowaniem środków ochrony roślin,  

� nielegalnym zrzutem ścieków przez osoby fizyczne 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przekazuje Państwu krótkie kompendium 

zawierające podstawowe informacje dotyczące ww. zagadnień wraz ze wskazaniem instytucji 

powołanych do prowadzenia postępowań w tym zakresie. 
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Kwestie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta regulują przepisy 

ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 

1066 ze zm.) oraz ustawy z dnia z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2013 r. poz. 627). 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo łowieckie dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego 

ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, 

jelenie, daniele i sarny. Natomiast za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną 

ochroną odpowiada Skarb Państwa, a odszkodowanie ze środków budżetu państwa wypłaca 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe bądź zarząd województwa w zależności od 

położenia uprawy dotkniętej szkodą. Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 

marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz.433) 

jedynym zwierzęciem łownym, objętym całoroczną ochroną jest łoś (odszkodowania za szkody 

spowodowane przez łosie wypłaca Skarb Państwa). Ponadto za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, 

jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odpowiada 

również Skarb Państwa. 

Zapisy ustawy o ochronie przyrody regulują odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 

zwierzęta objęte ochroną gatunkową oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach 

chronionych (parkach narodowych, strefach ochrony zwierząt łownych, rezerwatach przyrody). Za 

szkody wyrządzone przez żubry- w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym, wilki- 

w pogłowiu zwierząt gospodarskich, rysie- w pogłowiu zwierząt gospodarskich, niedźwiedzie- 

w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich, w uprawach rolnych oraz bobry- w gospodarstwie 

rolnym, leśnym lub rybackim odpowiada Skarb Państwa. Odszkodowania za szkody spowodowane 

przez zwierzęta łowne w parku narodowym oraz strefie ochronnej zwierząt łownych są pokrywane ze 

środków parku narodowego, natomiast za szkody spowodowane w rezerwatach przyrody pokrywane 

są ze środków regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. 

Szczegółowe kwestie dotyczące szacowania szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody 

w uprawach i płodach rolnych reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. 



 3 

w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody 

w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 45 poz. 272). 

Obecnie w Polsce brak jest przepisów regulujących kwestię odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone przez inne zwierzęta takie jak: lisy, kuny, wydry, czy łasice w gospodarstwach rolnych 

oraz stawach hodowlanych. W przypadku strat wyrządzonych przez te zwierzęta brak jest możliwości 

uzyskania odszkodowania za wyrządzone szkody w gospodarstwach rolnych oraz stawach 

hodowlanych. 
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Kwestie dotyczące wycinki drzew szczegółowo reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 r. poz. 627). Zgodnie z zapisami ww. ustawy 

usunięcie drzew na terenie posesji musi być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia, które na wniosek 

zainteresowanego wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku, gdy drzewa 

przeznaczone do wycinki znajdują się na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zezwolenie 

na wycinkę wydaje wojewódzki konserwator zabytków. 

Wymóg uzyskania zezwolenia na wycinkę nie dotyczy drzew lub krzewów:  

� w lasach,  

� których wiek nie przekroczył 10 lat,  

� owocowych za wyjątkiem drzew rosnących na nieruchomościach wpisanych do rejestru 

zabytków,  

� na plantacjach drzew i krzewów,  

� usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych, 

� usuwanych na podstawie decyzji organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem 

powodziowym,  

� które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów,  

� stanowiących przeszkody lotnicze,  

� usuwanych w związku z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych. 

Zgodnie z przepisami ww. ustawy posiadacz nieruchomości ponosi opłatę za usunięcie drzew 

lub krzewów. Opłaty nalicza i pobiera organ, wydający zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. 

Wysokość opłat za usunięcie drzew zależy od gatunku drzewa oraz jego obwodu mierzonego na 

wysokości 130 cm. Szczegółowy wykaz na rok 2013 określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 

25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za 

zniszczenie zieleni na rok 2013 (M. P. z 2012 r. poz. 747).  

Wycinka drzew bez zezwolenia jest nielegalna. Kary za wycinkę drzew bez zezwolenia 

wymierza organ właściwy do wydania zezwolenia na wycinkę. Wysokość kary stanowi 3 krotność 

opłaty za wycinkę drzew. Administracyjną karę pieniężną nakłada się po stwierdzeniu usunięcia 

drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia lub po zniszczeniu terenów zieleni, zadrzewienia, 
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drzewa lub krzewu po przeprowadzeniu oględzin (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 

września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew 

lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo 

drzew lub krzewów Dz. U. z 2004 r. Nr 219, poz. 2229). 
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Możliwość przeciwdziałania wszelkim praktykom, których skutkiem jest zalewanie 

i podtapianie sąsiednich gruntów, powstawanie na nich rozlewisk, wynika przede wszystkim z art. 29 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.). Zgodnie 

z zapisami ww. ustawy właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza 

kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł - 

ze szkodą dla gruntów sąsiednich, a także odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. 

Obciąża ponadto właściciela obowiązkiem usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody 

powstałych na jego gruncie przypadkiem lub wskutek działania osób trzecich, jeśli zmiany te szkodzą 

gruntom sąsiednim. 

Ponadto jeżeli spowodowane przez właściciela nieruchomości zmiany stanu wody na gruncie 

szkodliwie wpływają na działki sąsiednie, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta może w drodze 

decyzji nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń 

zapobiegających szkodom. Dotyczy to wszelkich zmian stanu wody, także zmiany kierunku spływu 

wody opadowej, jeśli mogłaby ona być szkodliwa dla gruntów sąsiednich. 

Jeśli właściciel nieruchomości szkodzący okolicznym gruntom zlekceważy decyzję wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta, nakazującą przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie 

urządzeń zapobiegających szkodom, możliwe jest jej przymusowe wykonanie. W rachubę wchodzi 

grzywna w celu przymuszenia, a jeśli ona nie pomoże – wykonanie zastępcze niezbędnych robót na 

jego koszt - wyrok z 7 sierpnia 2006 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  

(sygn. IV SA/Wa 13/06). Należność za wykonane roboty, jeśli zobowiązany sam jej nie ureguluje, 

zostanie przymusowo ściągnięta. Możliwe jest również zajęcie nieruchomości i sprzedanie jej na 

licytacji. 

Klasycznym przykładem przyczynienia się sąsiada do zalania jest podniesienie przez niego 

gruntu swojej działki, przez co woda deszczowa ścieka na działkę położoną niżej. Innym przykładem 

działań powodujących zalanie jest wadliwe konstruowanie drenów odprowadzających wodę wprost 

na grunt sąsiada. Gdyby przywrócenie stanu poprzedniego nie likwidowało wszystkich szkód, do 

jakich doszło wskutek zalania, właściciel zalanej nieruchomości może domagać się odszkodowania na 

podstawie art. 186 ww. ustawy. Naprawienie szkód wyrządzonych naruszeniem stosunków wodnych 
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obejmuje pokrycie strat poniesionych przez poszkodowanego. O wysokości odszkodowania decyduje 

marszałek województwa, który ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji (odszkodowanie 

wypłacić musi oczywiście właściciel gruntu, który przyczynił się do szkody). Do ubiegania się 

o odszkodowanie nie jest konieczne uprzednie wystąpienie w trybie art. 29 ww. ustawy o wydanie 

decyzji w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających 

szkodom. 

 Zabronione jest również dokonywanie zmian naturalnego spływu wód opadowych w celu 

kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości np. poprzez niewłaściwe ukierunkowanie rynien. 

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.  

Nr 75, poz. 690 ze zm.) działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być 

wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji 

deszczowej lub ogólnospławnej, a w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci 

odprowadzanie wód opadowych dozwolone jest wyłącznie na własny teren nieutwardzony, do dołów 

chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Organem właściwym do interwencji tej sprawie jest 

właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
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Kwestie dotyczące środków ochrony roślin regulują przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. 

o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2013 r. 

o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455).  

Stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie, niezbędne dla uzyskania wysokiej jakości 

plonów, niesie ze sobą jednak ryzyko powstania negatywnych zjawisk związanych z ich stosowaniem.  

Zgodnie z zapisami ww. ustaw środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać 

zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków 

ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu oraz planować stosowanie środków 

ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym 

zabiegiem.  

Wykonując prace ze środkami ochrony roślin należy: 

� przestrzegać zasad bezpieczeństwa wskazanych na etykiecie,  

� zapoznać się dokładnie ze środkami ostrożności w celu uniknięcia zatrucia organizmu 

i skażenia środowiska, 

� stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (m. in. rękawice, okulary ochronne), 

w celu zmniejszenia narażenia na kontakt ze środkiem przez drogi oddechowe, skórę, błony 

śluzowe jamy ustnej, nosa i oka, 

� stosować sprzęt przeznaczony do tego celu, który jest sprawny technicznie, co zwiększa 

skuteczność zwalczania organizmów szkodliwych oraz zmniejsza zagrożenie dla zdrowia ludzi 

oraz zwierząt i środowiska, 

� wykonywać je przy bezwietrznej pogodzie (zmniejsza to ryzyko znoszenia środka ochrony 

roślin na obszary nie objęte zabiegiem) i bezdeszczowej (zmniejsza to prawdopodobieństwo 

zmywania z roślin substancji czynnych, zmniejsza ryzyko skażenia gleby i wód gruntowych), 

przy umiarkowanej temperaturze i niewielkim nasłonecznieniu (w takich warunkach mniejsze 

jest parowanie środka, przez co zmniejsza się ryzyko zatrucia), 

� uwzględnić okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym 

zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres 

zapobiegający zatruciu), od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej 
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(okres karencji), od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, 

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz),  

� powiadomić sąsiadów, aby mogli oni świadomie i skutecznie zastosować się do zasad 

bezpiecznego postępowania ze środkami ochrony roślin, 

� pamiętać, że w pobliżu opryskiwanego pola nie powinni znajdować się ludzie oraz zwierzęta.  

Wykonując prace ze środkami ochrony roślin nie wolno: 

� palić papierosów, gdyż palenie uniemożliwia stosowanie ochron indywidualnych oraz może 

powodować wchłanianie większej ilości środka ochrony roślin przez płuca, 

� spożywać posiłków i napojów, gdyż środek ochrony roślin może dostać się do jamy ustnej 

i dalszej części przewodu pokarmowego powodując zatrucie drogą pokarmową,  

Kompetencje w zakresie kontroli prawidłowości stosowania środków ochrony roślin zostały 

przypisane Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, która sprawuje nadzór nad 

prawidłowością stosowania środków ochrony roślin. 
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Jednym z najgroźniejszych procederów dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego jest 

odprowadzanie nieczystości ciekłych bezpośrednio do rzeki, na pola do lasów, czy na sąsiednie 

posesje. Takie działania mają negatywny wpływ na stan chemiczny i ekologiczny rzek, powodując 

pogorszenie jakości wód, a w konsekwencji wpływają negatywnie na zdrowie ludzi, gdyż jakość wód 

powierzchniowych uzależniona jest głównie od wielkości emisji wprowadzonych zanieczyszczeń. 

Niejednokrotnie do wód powierzchniowych trafiają, odprowadzane nielegalnie wraz ze ściekami 

komunalnymi, ścieki toksyczne: oleje, farby, smary, detergenty, środki ochrony roślin itp., które mogą 

spowodować skażenie życia biologicznego rzeki na całe dziesięciolecia. 

Kwestie dotyczące postępowania ze ściekami przez osoby fizyczne reguluje ustawa z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), która 

określa m.in. zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości 

i porządku na terenie własnych nieruchomości.  

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy  obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest 

zapewnienie utrzymania czystości i porządku m.in. przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej 

sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub 

ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości 

ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone  

w przepisach odrębnych (przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, 

jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania 

określone w przepisach odrębnych). Dodatkowo właściciel nieruchomości ma obowiązek 

gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz pozbywania się nieczystości 

ciekłych w sposób zgodny z przepisami prawa (art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b ww. ustawy). 

Nadzór nad realizacją obowiązków dotyczących postępowania z nieczystościami ciekłymi 

sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 7 ww. ustawy,  

w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków określonych w tej ustawie przez właściciela 

nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję nakazującą wykonanie 

obowiązku. 
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Niezależnie od tego, zgodnie z art. 363. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta może,  

w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, 

wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego 

oddziaływania na środowisko. Jeżeli osoba fizyczna nie wykona decyzji wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta może, w drodze decyzji, wstrzymać użytkowanie instalacji lub urządzenia (art. 368 ust. 2 

ustawy Prawo ochrony środowiska). 

Osobom nielegalnie odprowadzającym nieczystości płynne grozi odpowiedzialność karna. Na 

mocy art. 10 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości 

odprowadzający nieczystości płynne niezgodnie z obowiązującym prawem podlegają karze grzywny. 

Natomiast zgodnie z art. 182. ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 

88, poz. 553 ze zm.) osoby zanieczyszczające wodę w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to 

zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub 

zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlegają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Uprawnienia do prowadzenie kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania 

czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym nielegalnego odprowadzania ścieków, 

posiadają również funkcjonariusze straży miejskich i gminnych, którzy maja prawo wejść na 

nieruchomość, dokonać jej oględzin i ukarać mandatem karnym.  
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