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Odpady - definicja 

 Odpady zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o 
odpadach oznaczają każdą substancję lub 
przedmiot należący do jednej z kategorii, 
określonych w załączniku nr 1 do ustawy o 
odpadach, których posiadacz pozbywa się, 
zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się 
jest obowiązany. 



Odpady - definicja 

 Zgodnie z art. 3 ust. pkt 8a ustawy o odpadach przez 
odpady z wypadków rozumie się odpady powstające 
podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, z 
wyłączeniem:  

a) odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub 
poważnej awarii przemysłowej,  

b) odpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku, 
o której mowa w art. 6 pkt 11 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 
oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865 i Nr 199, poz. 1227). 



Odpady - definicja 
 W załączniku nr 1 do ustawy o odpadach 

ustawodawca zaszeregował substancje lub 
przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, 
zgubione lub takie, które uległy innemu zdarzeniu 
losowemu, w tym zanieczyszczone wskutek wypadku 
lub powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej 
do kategorii Q4. 

 Natomiast w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady 
powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych 
zostały podzielone na odpady niebezpieczne i 
pozostałe, które różnią się sposobem 
gospodarowania. 
 



Posiadacz odpadów 

 Przez posiadacza odpadów ustawa o odpadach 
rozumie każdego, kto faktycznie włada odpadami 
(wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę 
prawną lub jednostkę organizacyjną), z 
wyłączeniem prowadzącego działalność w 
zakresie transportu odpadów.  

  



Posiadacz odpadów 

 Jednocześnie domniemywa się, że władający 
powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów 
znajdujących się na nieruchomości (art. 3 ust. 3 
pkt 13 ustawy o odpadach). Posiadacz odpadów 
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o odpadach jest 
obowiązany do postępowania z odpadami w 
sposób zgodny z zasadami gospodarowania 
odpadami, wymaganiami ochrony środowiska 
oraz planami gospodarki odpadami. 



Wytwórca odpadów 

 Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach 
przez wytwórcę odpadów - rozumie się  każdego, 
którego działalność lub bytowanie powoduje 
powstawanie odpadów oraz każdego, kto 
przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub 
inne działania powodujące zmianę charakteru lub 
składu tych odpadów.  

 Wytwórcą odpadów powstających w wyniku 
świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, 
remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub 
urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest 
podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa 
o świadczenie usługi stanowi inaczej. 





Za wytwórcę odpadów z 
wypadków uważa się sprawcę 

wypadku. 



Działania ratownicze 

 Do podstawowych zadań Państwowej Straży 
Pożarnej zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy  z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, z późn. zm.) 
należy m.in.: 

 organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych 
w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub 
likwidacji miejscowych zagrożeń oraz 

 wykonywanie pomocniczych specjalistycznych 
czynności ratowniczych w czasie klęsk 
żywiołowych lub likwidacji miejscowych 
zagrożeń przez inne służby ratownicze.  



Działania ratownicze 

 Art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 
1380, z późn. zm.) stanowi, że ochrona 
przeciwpożarowa polega na realizacji 
przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, 
zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, 
klęską żywiołową lub innym miejscowym 
zagrożeniem poprzez m.in. zapewnienie sił i 
środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej 
lub innego miejscowego zagrożenia i prowadzenie 
działań ratowniczych.  



Działania ratownicze 

 Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej przez działania ratownicze 
rozumie się każdą czynność podjętą w celu 
ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, 
a także likwidację przyczyn powstania pożaru, 
wystąpienia klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia. 



Działania ratownicze 
 Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011r. w 
sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239):  

 kierowanie działaniem ratowniczym ustaje z chwilą 
wykonania działań ratowniczych, w tym z chwilą 
przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego 
działaniem ratowniczym właścicielowi, zarządcy, 
użytkownikowi lub przedstawicielowi organu 
administracji rządowej lub samorządu terytorialnego 
albo Policji lub straży gminnej (miejskiej), a w 
przypadku braku możliwości ich ustalenia lub 
nieobecności na miejscu zdarzenia zgłoszenia tego 
faktu do właściwego terytorialnie stanowiska 
kierowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 
 





Kompetencje starostów 

 Art. 17b ustawy o odpadach stanowi, że jeżeli 
wymagają tego względy ochrony życia lub 
zdrowia ludzi lub względy ochrony środowiska, 
starosta właściwy ze względu na miejsce 
powstania odpadów z wypadków, w drodze 
decyzji wydanej z urzędu, może nałożyć na 
wytwórcę tych odpadów obowiązki dotyczące 
gospodarowania odpadami z wypadków, w tym 
obowiązek przekazania ich wskazanemu 
posiadaczowi odpadów, z tym że za wytwórcę 
odpadów z wypadków uważa się sprawcę 
wypadku. 
 



Kompetencje starostów 

 W art. 17b ust. 4 ustawodawca wskazał, że starosta 
dokonuje gospodarowania odpadami z wypadków, 
jeżeli:  

a) nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego 
dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów 
z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna 
lub  

b) jest konieczne natychmiastowe zagospodarowanie 
tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia 
nieodwracalnych szkód w środowisku.  



Kompetencje starostów 

 W przypadku braku możliwości ustalenia 
sprawcy albo bezskuteczności egzekucji wobec 
sprawcy koszty gospodarowania odpadami z 
wypadków, z wyjątkiem odpadów z wypadków 
powodujących zanieczyszczenie morza, są 
pokrywane ze środków finansowych 
wojewódzkiego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej na wniosek 
starosty.  

 





Kompetencje gmin 

 Przepisy zawarte w art. 34 ustawy o odpadach  
zobowiązują wójta (burmistrza lub 
prezydenta) do sprawowania nadzoru nad 
prawidłowością składowania lub 
magazynowania odpadów, co do miejsca 
takiego magazynowania lub składowania.  



Kompetencje gmin 

 Stwierdzenie prowadzenia wskazanych działań w 
miejscu do tego celu nieprzeznaczonym zobowiązuje 
wójta do zastosowania środka nadzorczego w postaci 
decyzji nakazującej usunięcie odpadów, przy czym 
decyzja taka ma być wydana z urzędu. Nadzór dotyczy 
wszelkich odpadów znajdujących się na jakiejkolwiek 
nieruchomości.  

 Pojęcia „miejsce nieprzeznaczone” nie można zawężać 
wyłącznie do powierzchni ziemi. W przepisie chodzi o 
każde miejsce, w którym odpady są nielegalnie 
składowane lub magazynowane, może to być także 
wnętrze budynku.   

 





Poważne awarie 
 W razie wystąpienia awarii wojewoda, poprzez 

komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska, podejmuje działania i stosuje środki 
niezbędne do usunięcia awarii i jej skutków, 
określając w szczególności związane z tym obowiązki 
organów administracji i podmiotów korzystających 
ze środowiska.  

 Jeżeli wystąpiła poważna awaria, której skutkiem 
jest wydostanie się odpadów np. na drogę i skażenie 
w pasie drogowym to właśnie wojewoda ma 
zorganizować akcję usuwania jej skutków, natomiast 
koszty ponosi zarządca drogi, gdyż na nim ciąży 
obowiązek usunięcia odpadów. 
 





Szkody w środowisku 

 Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 roku 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie szkodą w środowisku jest negatywna 
mierzalna zmiana stanu lub funkcji elementów 
przyrodniczych, oceniana w stosunku do stanu 
początkowego, która została spowodowana 
bezpośrednio lub pośrednio przez działalność 
prowadzoną przez podmiot korzystający ze 
środowiska.  

 



Szkody w środowisku 

 O szkodzie w środowisku w rozumieniu 
powyższej ustawy możemy mówić jedynie wtedy, 
gdy szkoda dotyczy powierzchni ziemi (polega na 
zanieczyszczeniu gleby lub ziemi), wód, gatunków 
chronionych lub chronionych siedlisk 
przyrodniczych.  

 Inne szkody ekologiczne pozostaną poza 
zakresem ustawy.  

 



Szkody w środowisku 

 W przypadku szkody polegającej na zanieczyszczeniu 
gleby lub ziemi odpowiedzialność na podstawie 
ustawy powstanie tylko wtedy, gdy szkoda będzie 
wyrządzona przez działalność stwarzającą ryzyko 
szkody w środowisku. Zamknięty katalog tego typu 
działalności zawarty jest w ustawie (art. 3 ustawy). 
W rezultacie sprawca zanieczyszczenia, który nie 
prowadzi działalności określanej przez ustawę jako 
„działalność stwarzająca ryzyko szkody w 
środowisku”, nie będzie ponosił odpowiedzialności 
na podstawie tych przepisów – tak w postanowieniu 
NSA z 20 stycznia 2012 r., II OW 97/11. 

 



Szkody w środowisku 
 Właściciel pojazdu - przewoźnik, który spowodował 

bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w 
środowisku, jest podmiotem korzystającym ze środowiska w 
rozumieniu ustawy o szkodach, prowadzącym działalność 
stwarzającą ryzyko szkody w środowisku.  

 W przypadku wypadku komunikacyjnego, którego skutkiem 
jest zanieczyszczenie środowiska, to przewoźnik jest 
zobowiązany do działań zapobiegawczych i naprawczych. 
(dot. to sytuacji, o której mowa w art. 2 ust. 1.1 pkt 2 
ustawy tj. bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku 
lub szkody w środowisku spowodowanych przez inną 
działalność niż ta, o której mowa w pkt 1, podmiotu 
korzystającego ze środowiska, jeżeli dotyczą gatunków 
chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych oraz 
wystąpiły z winy podmiotu korzystającego ze środowiska). 
 



Szkody w środowisku 
 Jeżeli pomimo działań zapobiegawczych nie 

wyeliminowano zagrożenia, lub szkoda nastąpiła, istnieje 
obowiązek zgłoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony 
środowiska. Jeżeli zagrożenie szkodą lub szkoda zostały 
spowodowane przez więcej niż jeden podmiot, 
odpowiedzialność jest wspólna. Jeżeli zostały 
spowodowane za zgodą lub wiedzą władającego ziemią, 
jest on obowiązany do podjęcia działań zapobiegawczych i 
naprawczych wspólnie z podmiotem korzystającym ze 
środowiska. 

 W przypadku realizacji działań naprawczych konieczne jest 
uzgodnienie z organem ochrony środowiska: stanu do 
jakiego ma zostać przywrócone środowisko, zakresu i 
sposobu przeprowadzenia działań naprawczych, terminu 
rozpoczęcia i zakończenia ww. działań.  



Szkody w środowisku 
 Generalna zasada wynikająca z ustawy o szkodach: 

 koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub 
naprawczych ponosi podmiot korzystający ze środowiska. 

  Wyjątkiem od tej zasady jest reguła, zgodnie z którą podmiot 
korzystający ze środowiska nie ponosi kosztów przeprowadzenia 
działań zapobiegawczych lub naprawczych m.in. w sytuacji, gdy 
zostały one spowodowane przez inny podmiot oraz wystąpiły 
pomimo zastosowania przez podmiot korzystający ze środowiska 
środków bezpieczeństwa. Jeżeli więc podmiot korzystający ze 
środowiska (właściciel pojazdu) ma możliwość wskazania innego 
podmiotu (sprawcy wypadku), koszty działań zapobiegawczych 
lub naprawczych poniesie ten inny podmiot, pod warunkiem 
wykazania przez podmiot korzystający ze środowiska podjęcia 
właściwych środków bezpieczeństwa. Obowiązek podjęcia 
działań zapobiegawczych lub naprawczych pozostaje 
nienaruszony - ciąży na podmiocie korzystającym ze środowiska. 
 





Szkody w środowisku 
 NSA w postanowieniu z 20 stycznia 2012 r., II OW 97/11 

podkreślił, że stosowanie przepisów ustawy szkodowej w 
sprawach związanych z wypadkiem drogowym jest 
uzależnione od faktu, czy do zdarzenia drogowego doszło w 
trakcie transportu substancji niebezpiecznych i preparatów 
chemicznych. Zgodnie z ustawą szkodową do działalności 
stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się m.in. 
transport substancji niebezpiecznych i mieszanin 
niebezpiecznych lub substancji stwarzających zagrożenie i 
mieszanin stwarzających zagrożenie w rozumieniu przepisów 
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, a także 
transport towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z 
19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.  

 



Szkody w środowisku 

 Tylko w przypadkach działalności stwarzającej 
ryzyko szkody w środowisku znajdzie 
zastosowanie cyt. wyżej ustawa. W przypadku 
innych zdarzeń zastosowanie znajdą przepisy 
ogólne, w szczególności art. 362 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z 
którym jeżeli podmiot korzystający ze środowiska 
negatywnie oddziałuje na środowisko, to 
właściwy organ ochrony środowiska może w 
drodze decyzji nałożyć obowiązek przywrócenia 
środowiska do stanu właściwego.  

 





Szkody w środowisku 

 Starosta jest organem właściwym do podjęcia 
działań związanych ze szkodą w środowisku 
polegającą na zanieczyszczeniu wód podziemnych, 
spowodowaną przez podmiot korzystający ze 
środowiska.  

 Tak stwierdził NSA rozpatrując spór kompetencyjny 
pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska, a starostą w postanowieniu 
oznaczonym sygnaturą II OW 26/09. Istotą tego 
sporu kompetencyjnego było rozstrzygnięcie 
zagadnienia, który z organów jest właściwy.  

 NSA uznał, że jest nim starosta.  



Szkody w środowisku 

 NSA uznał, że skoro ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.), nie zawiera wprost 
obowiązku przekazania przez starostów do RDOŚ spraw 
związanych ze szkodami w wodach, to bez względu na 
to, czy szkoda wystąpiła przed 30 kwietnia, czy po tej 
dacie organem właściwym jest starosta. W przypadku, 
gdy jednocześnie dochodzi do szkody w powierzchni 
gleby lub ziemi i do zanieczyszczenia wód prowadzone 
są dwa odrębne postępowania: przez RDOŚ i starostę, a 
następnie ustalone warunki działań naprawczych są 
uzgadniane przez te dwa organy (w stosunku do 
podmiotu "zanieczyszczającego"). 

 



Szkody w środowisku 

 Procedura dotycząca uzgadniania z RDOŚ warunków 
przeprowadzania działań naprawczych określona jest w art. 
13 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie. Przepis ten ma zastosowanie, gdy szkoda już 
wystąpiła. W art. 13 ust. 2 ustawy o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie określono, jakie elementy 
powinien zawierać wniosek o uzgodnienie warunków 
działań naprawczych. To postępowanie wszczynane jest na 
wniosek, a nie z urzędu. W decyzji organ powinien określić 
stan, do jakiego ma być doprowadzone środowisko, zakres i 
sposób przeprowadzenia działań naprawczych oraz termin i 
zakończenie rekultywacji. Natomiast, gdy podmiot 
zobowiązany do rekultywacji w związku ze spowodowaną 
przez siebie szkodą, nie składa wniosku o jej uzgodnienie. 
RDOŚ podejmuje procedurę w oparciu o art. 15 ustawy o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 



Szkody w środowisku 

 Natomiast starosta powinien wszcząć procedurę w 
oparciu o art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.), 
jeśli dany teren jest gruntem rolnym lub leśnym.  

 Gdyby szkoda została spowodowana, np. w miejskim 
środowisku wodnym, to przepisy te należałoby 
zastosować odpowiednio, gdyż przepisy ochrony 
środowiska w części dotyczącej rekultywacji zostały 
uchylone.  

 Starosta nie popełni błędu, jeśli wykorzysta zasady 
uzgadniania rekultywacji opisane w art. 13 ustawy o 
zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 
 





Szkody w środowisku 

 Zgodnie z art. 326 ustawy Prawo ochrony 
środowiska podmiotowi (np. zarządcy drogi), 
który naprawił szkodę w środowisku, 
przysługuje względem sprawcy szkody 
roszczenie o zwrot nakładów poczynionych na 
ten cel, przy czym wysokość roszczenia 
ogranicza się w tym przypadku do 
poniesionych uzasadnionych kosztów 
przywrócenia stanu poprzedniego.   
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