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USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1688)

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska (art. 1 i art. 2)

Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie

środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska.

Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy m.in.:

- kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) w zakresie:

- przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,

- przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania

zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan

środowiska,

- eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,

- podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań

związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;

- wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii występujących

w środowisku;

- współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania

i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu

terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi.



Wykonywanie zadań kontrolnych przez 

Inspekcję Ochrony Środowiska (art. 9)

Przy wykonywaniu kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska inspektor

uprawniony jest do:

1) wstępu z niezbędnym sprzętem:

a) na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na którym prowadzona jest działalność

gospodarcza,

b) do środków transportu;

1a) wstępu przez całą dobę wraz z niezbędnym sprzętem na teren niezwiązany

z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Działania pokontrolne (art. 12)

Na podstawie ustaleń kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska może:

1) wydać zarządzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej

lub osoby fizycznej;

2) wydać na podstawie odrębnych przepisów decyzję administracyjną:

- o wymierzeniu kary pieniężnej za przekroczenia dopuszczalnych emisji określonych w

pozwoleniu wydanym przez inny organ ochrony środowiska,

- o wstrzymaniu użytkowania instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia lub z

przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wydanym przez inny organ

ochrony środowiska,

- o wstrzymaniu działalności w przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu środowiska w

znacznych rozmiarach lub zagrożenia dla życia lub zdrowiu ludzi;

3) wszcząć egzekucję, jeżeli obowiązek wynika z mocy prawa lub decyzji administracyjnej.



UWAGA: Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 

5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Kontrola w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829)

Zasady przeprowadzania kontroli zostały ujęte w Rozdziale 5 ustawy –

Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy 

Art. 77. 1. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana jest na

zasadach określonych w niniejszej ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają

z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego

albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych.

1a. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do kontroli przedsiębiorcy w zakresie

przestrzegania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw

szczególnych.

3. Zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz organy

upoważnione do jej przeprowadzenia określają odrębne ustawy.

4. Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych

z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy,

przysługuje odszkodowanie.



5. Dochodzenie roszczenia, o którym mowa w ust. 4, następuje na zasadach i w trybie

określonych w odrębnych przepisach.

6. Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem

przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli

miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w żadnym

postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-skarbowym

dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy.

Art. 79. 1. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli .

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30

dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie

zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli

wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta

przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

WYJĄTKI

Art. 79. 2. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy:

1) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub

wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia

skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;



2) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.

o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn. zm.) w zakresie

poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej,

radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej;

3) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub

środowiska naturalnego;

Art. 82. 1. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli 

działalności przedsiębiorcy. 

Nie dotyczy to sytuacji, gdy:

1) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub

wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia

skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

2) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub

środowiska naturalnego;



Art. 82.2. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego

organu, organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz może ustalić

z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli.

Art. 83. 1. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku 

kalendarzowym nie może przekraczać: 

1) w odniesieniu do mikro przedsiębiorców – 12 dni roboczych; 

2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych; 

3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych; 

4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Art. 83.2. 

Ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się, w przypadkach gdy:

1) przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa

lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia

skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;

2) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub

środowiska naturalnego;



Art. 84c. 1. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez

organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79–79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust.

1 oraz art. 83 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 84d.

2. Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu podejmującego i wykonującego

kontrolę. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego.

3. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ

kontroli. Przedsiębiorca musi uzasadnić wniesienie sprzeciwu.



Kontrole WIOŚ w Kronospan Mielec Sp. z o.o.

W 2015 r. przeprowadzono dwie kontrole przestrzegania wymagań ochrony środowiska:

Pierwsza kontrola, przeprowadzona w okresie od 16 lipca do 19 sierpnia, wykazała, że

zakład prowadzi działalność polegającą na produkcji płyt MDF surowych, płyt wiórowych

surowych oraz płyt laminowanych i wyrobów kształtowanych na bazie produkowanych

płyt wiórowych, a rodzaj i wielkość produkcji, kwalifikowała zakład do rodzaju instalacji

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie

rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych

elementów przyrodniczych albo środowiska, jako całości.

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

użytkowanie takiej instalacji może być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia

zintegrowanego.

Podczas kontroli nie przedłożono do wglądu, wymaganego po dniu 1 lipca 2015 r.,

pozwolenia zintegrowanego.

Ustalenia kontroli stanowiły podstawę wszczęcia w dniu 2 września 2015 r. postępowania

administracyjnego w sprawie wstrzymania użytkowania, eksploatowanej przez Kronospan

Mielec Sp. z o.o., instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych.

Przed wydaniem decyzji, w dniu 10 września 2015 r. podmiot uzyskał pozwolenie

zintegrowane, w związku z powyższym wszczęte postępowanie stało się bezprzedmiotowe.



Druga kontrola, przeprowadzona w okresie od 13 listopada do 31 grudnia obejmowała

sprawdzenie realizacji warunków, udzielonego decyzją Marszałka Województwa

Podkarpackiego z dnia 10 września 2015 r., znak: OS.I.7222.29.4.2014.DW, pozwolenia

zintegrowanego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ilością i rodzajem

emitowanych substancji z emitorów E – 5 (suszarnia wiórów) i E – 101 (suszarnia włókien na

linii płyt MDF). Podczas trwania czynności kontrolnych prowadzone były przez Laboratorium

WIOŚ w Rzeszowie pomiary emisji na tych emitorach. Wyniki pomiarów i badań, oraz ustalenia

kontroli nie wykazały naruszeń wymagań ochrony środowiska oraz warunków pozwolenia

zintegrowanego.

W 2016 r. zostały przeprowadzone dwie kontrole przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

Kontrole te przeprowadzono w trybie „bez zawiadomienia przedsiębiorcy”.

Pierwsza kontrola, przeprowadzona w okresie od 23 lutego do 30 marca, obejmowała pomiary

emisji z emitora suszarni wiórów, które nie wykazały wartości wyższych niż ustalone

w posiadanym przez zakład pozwoleniu zintegrowanym. Podczas tych pomiarów stwierdzono

natomiast emisję lotnych związków organicznych (TVOC), a wskaźnik ten nie jest ujęty

w pozwoleniu zintegrowanym. Podczas tych pomiarów dokonano poboru prób, celem

wykonania analiz z wykorzystaniem spektrometru masowego. Na uzyskanych chromatogramach

widoczna jest grupa pików, których widma masowe przypisane do związków z grupy terpenów.

Dwa największe piki odpowiadają najprawdopodobniej terpenom – alfa i beta piren. Natomiast

pozostałe mniejsze piki to karen oraz limonen. Substancje te są głównymi składnikami żywicy

zawartej w drewnie. Te same substancje wykrywane były wielokrotnie w badaniach z immisji

powietrza w Mielcu. Oprócz terpenów na chromatogramach znajdują także niewielkie piki

węglowodorów takich jak: heksan, benzen, toluen, ksyleny, styren.



W trakcie kontroli Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie dokonało poboru i badań odpadów z terenu

zakładu (żużle, popioły paleniskowe) oraz biomasy i pyłu, a otrzymane wyniki badań w zakresie

wykonanych analiz fizyko-chemicznych wykazały, że pobrane próby nie posiadają właściwości

przesądzających o zakwalifikowaniu ich do odpadów niebezpiecznych.

Druga kontrola, przeprowadzona w okresie od 12 kwietnia do 11 maja odbyła się z udziałem

przedstawicieli Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Kontrola obejmowała pomiary emisji

z emitora suszarni wiórów, które nie wykazały wartości wyższych niż ustalone w posiadanym przez

zakład pozwoleniu zintegrowanym. Podczas tych pomiarów stwierdzono, jak w przypadku ustaleń

pierwszej kontroli z 2016 r. emisję lotnych związków organicznych.

W trakcie kontroli Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie dokonało poboru i badań biomasy i pyłu,

a otrzymane wyniki badań wykazały, że badane próbki nie posiadają właściwości przesądzających

o zakwalifikowaniu ich do odpadów niebezpiecznych.

Po kontroli wydano zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące Zakład do zwiększenia nadzoru na

firmami zewnętrznymi prowadzącymi prace remontowe obiektów technologicznych. Skierowano

również wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego, w którym poinformowano

o ustaleniach kontroli oraz zaproponowano nałożenie na zakład dodatkowych obowiązków w zakresie

pomiarów emisji. Marszałek Województwa Podkarpackiego w udzielonej odpowiedzi w sposób

jednoznaczny stwierdził, że eksploatacja instalacji nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych

standardów, jakości środowiska w obszarze oddziaływania Zakładu.

W 2016 r. zaplanowano do wykonania trzecią kontrolę WIOŚ w firmie Kronospan.



Kontrolne badania jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w związku ze zgłaszanymi

interwencjami mieszkańców, na uciążliwość związaną z funkcjonowaniem w/w zakładu

w 2015 i 2016 roku wykonał szereg serii pomiarowych jakości powietrza atmosferycznego na

kierunkach immisji gazów odlotowych z zakładu, w szczególności w rejonie osiedla Mościska

przy użyciu Mobilnego Laboratorium do Szybkiej Oceny Ryzyka, zakupionego przez GIOŚ

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W pobranych próbkach powietrza stwierdzano obecność LZO (lotnych związków organicznych),

które to substancje są również głównymi składnikami żywicy zawartej w drewnie. Te same

substancje wykrywane były w badaniach z immisji powietrza w Mielcu i mogą stanowić źródło

uciążliwości zapachowych.

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

w okresie od 23 lutego do 30 sierpnia 2016 r., prowadziło pomiary stężeń w powietrzu dla

wybranych zanieczyszczeń z zastosowaniem metody pasywnej, tj. z wykorzystaniem próbników

dyfuzyjnych. Pomiary zostały wykonane w 4 punktach pomiarowych, zlokalizowanych na

terenie Mielca, przy ul. Pogodnej, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Łąkowej i ul. Stanisława

Doliny. Zakres pomiarowy obejmował oznaczenie następujących parametrów: formaldehydu,

heksanu, benzenu, cykloheksanu, heptanu, toluenu, oktanu oraz m+p ksylenu i o-ksylenu.

Wyniki przeprowadzonych badań zanieczyszczenia powietrza, wykazały, że w 4 punktach

pomiarowych, zlokalizowanych w okolicy EURO-PARK Mielec, wartości stężeń zanieczyszczeń

powietrza nie przekroczyły wartości odniesienia, określonych dla w/w wskaźników



O ustaleniach kontroli oraz sygnałach mieszkańców Mielca, oraz wynikach prowadzonych

badań i pomiarów na bieżąco informowany jest Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Organ ten w pozwoleniu zintegrowanym zobowiązał firmę Kronospan do szeregu działań

inwestycyjnych, mających na celu ograniczanie emisji zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Decyzją z dnia 28 października 2016 r. organ ten, nałożył na Kronospan Mielec Sp. z o.o.,

obowiązek wykonywania na emitorze E-5 – suszarni wiórów, ciągłych pomiarów emisji

pyłu ogółem, w terminie od dnia 30 czerwca 2017 r.

Każdy wniosek o interwencję, kierowany jest do firmy Kronospan Mielec, celem uzyskania

szczegółowej informacji dotyczącej funkcjonowania instalacji w okresie, kiedy występują

uciążliwości dla mieszkańców będące przyczyną zgłaszanych interwencji.



USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.)

Organami ochrony środowiska, są: 

1) wójt, burmistrz lub prezydent miasta; 

2) starosta; 

2a) sejmik województwa; 

2b) marszałek województwa;

3) wojewoda; 

4) minister właściwy do spraw środowiska; 

5) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska; 

6) regionalny dyrektor ochrony środowiska. 

Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują

kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie

objętym właściwością tych organów.



Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która

jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na

środowisko w rozumieniu ustawy 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;

2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu

ustawy 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,

realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;

3) pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych

w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania

odpadów komunalnych;

4) wydawania decyzji zobowiązujących prowadzącego instalację, korzystającego ze

środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia

okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na

środowisko;

6) wydawania decyzji o nałożeniu obowiązku:

- ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;

- przywrócenia środowiska do stanu właściwego, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska

negatywnie oddziałuje na środowisko.



Starosta – wydaje m.in.

1/ decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu;

2/ decyzje nakładające na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek

prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza

normalne, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów

emisyjnych;

3/ decyzje określające wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji

instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością

ochrony środowiska;

4/ decyzje udzielające pozwoleń: 1) zintegrowanych; 2) na wprowadzanie gazów lub pyłów

do powietrza; 3) wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 4) na

wytwarzanie odpadów; oraz decydowanie o ich wygaśnięciu, cofnięciu oraz ograniczeniu;

5/ decyzje zobowiązujące prowadzącego instalację, korzystającego ze środowiska do

sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności

wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,;

6/ decyzje o nałożeniu obowiązku:

1) ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;

2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko.



Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej,

której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie

czynności zmierzających do:

1) ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;

2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

Dodatkowo, organ taki uprawniony jest do nakazania w drodze decyzji usunięcia odpadów z

miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.



Prawo ochrony środowiska – POZWOLENIA (art. 180 – 211) 

Korzystanie ze środowiska powodujące:

1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

3) wytwarzanie odpadów,

jest dozwolone po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane przepisami szczególnymi

Pozwolenia udziela organ ochrony środowiska, którym jest starosta, marszałek

województwa a w szczególnych przypadkach regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Rodzaje pozwoleń:

1) zintegrowane;

2) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

3) wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;

4) na wytwarzanie odpadów.

Pozwolenie wydaje się na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska, nie z urzędu.

Organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania (art. 186), jeżeli, m.in.:

- nie są spełnione wymagania, wyszczególnione w przepisach szczegółowych;

- eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych;

- eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska;



Prawo ochrony środowiska – art. 147 – 151 – pomiary

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych pomiarów

wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody (art. 147)

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić wykonanie

pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, w tym pobieranie

próbek (art. 147a) przez:

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

zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 1223 i 1918) lub

- certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego

2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203), w

zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani.

Art. 151. Jeżeli wymagane jest pozwolenie na emisję z instalacji, organ właściwy do jego

wydania może nałożyć dodatkowe wymagania wykraczające poza wymagania, o których

mowa w art. 147 i przepisach wydanych na podstawie art. 148, a także określić

dodatkowe wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów, jeżeli przemawiają za tym

szczególne względy ochrony środowiska.



Prawo ochrony środowiska – art. 322 - 327 – sąd powszechny

Art. 322. Do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko

stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 323. 1. Każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio

zagraża szkoda lub została mu wyrządzona szkoda, może żądać od podmiotu

odpowiedzialnego za to zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i

podjęcia środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub

urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniem lub naruszeniem; w razie gdy jest to

niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on żądać zaprzestania działalności powodującej

to zagrożenie lub naruszenie.

2. Jeżeli zagrożenie lub naruszenie dotyczy środowiska jako dobra wspólnego, z roszczeniem,

o którym mowa w ust. 1, może wystąpić Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, a

także organizacja ekologiczna.

Art. 325. Odpowiedzialności za szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisko nie

wyłącza okoliczność, że działalność będąca przyczyną powstania szkód jest prowadzona

na podstawie decyzji i w jej granicach.



Art. 327. 1. Każdy, komu przysługują roszczenia określone w przepisach niniejszego

działu, wraz z wniesieniem powództwa może żądać, aby sąd zobowiązał osobę, z której

działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, do udzielenia informacji niezbędnych do

ustalenia zakresu tej odpowiedzialności.

2. Koszty przygotowania informacji ponosi pozwany, chyba że powództwo okazało się

bezzasadne.

Kodeks cywilny – sąd powszechny

Art. 144. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa

powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich

ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia

nieruchomości i stosunków miejscowych.
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