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Akty prawne i skróty

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) – dalej jako POŚ

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) dalej jako

KPA

• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony

środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1101)

dalej jako ustawa nowelizująca



Skutki prawne dokonania wpisu potencjalnego historycznego 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi do rejestru 

Władający powierzchnią ziemi

• Swoiste obciążenie 

administracyjnoprawne

• W przypadku potwierdzenia 

zanieczyszczenia obowiązek 

remediacji (art. 101h ust. 1 

POŚ)

Władający będący podmiotem 

korzystającym ze środowiska

• Swoiste obciążenie 

administracyjnoprawne

• Możliwość nałożenia obowiązku 

przeprowadzenia badań przez 

podmiot (art. 101f ust. 1 POŚ)

• Obowiązek remediacji w przypadku 

potwierdzenia zanieczyszczenia 

(art. 101h ust. 1 POŚ)

Wyjątek stanowi odpowiedzialność innego sprawcy lub 

odpowiedzialność solidarna (art. 101h ust. 2 i 3 POŚ)



Faza nieprocesowa (wstępna) postępowania
Podstawy dokonania wpisu przez regionalnego dyrektora ochrony

środowiska (dalej jako organ) potencjalnego historycznego

zanieczyszczenia powierzchni ziemi do rejestru historycznych

zanieczyszczeń powierzchni ziemi (art. 101 c ust. 3 pkt 1-3 ustawy

POŚ) – wpływ do organu jednego z dokumentów:

• Wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni

ziemi sporządzony przez starostę, który identyfikuje takie

zanieczyszczenia;

• Aktualizacja wykazu, o którym mowa powyżej (co 2 lata);

• Zgłoszenie przez władającego powierzchnią ziemi stwierdzonego

historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi (art. 101e POŚ).



Wszczęcie postępowania administracyjnego 

(art. 61  KPA)

Z urzędu

• Gdy dotyczy nałożenia 

obowiązku lub cofnięcia 

uprawnienia

Na wniosek

• Gdy dotyczy nabycia 

uprawnienia



Postępowanie wyjaśniające po jego wszczęciu

Prawo procesowe – tryb, 

sposób dokonywania ustaleń

• art. 7 w związku z art. 77 KPA

• Art. 7a i b KPA

• Art. 10 KPA

• Art. 50 KPA

• art. 75 KPA

• art. 79 KPA

• art. 80 KPA

• Art. 107 KPA

Prawo materialne – przedmiot i 

zakres dokonywanych ustaleń

• Art. 3 ust. 5a POŚ

• Art. 101d POŚ

• Art. 19 ustawy nowelizującej

• Art. 20 ustawy nowelizującej



Przykłady czynności procesowych organu 

w postępowaniu wyjaśniającym

• W przypadku, gdy starosta przekazał jedynie wykaz bez dokumentacji w oparciu, o którą

uznał dany teren za potencjalnie zanieczyszczony, w pierwszej kolejności organ wzywa

starostę na podstawie art. 50 KPA o przekazanie tej dokumentacji;

• W przypadku, gdy starosta nie skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 101d ust. 5

POŚ organ wzywa w trybie art. 50 KPA władającego powierzchnią ziemi do przekazania

posiadanych informacji na temat potencjalnego zanieczyszczenia;

• Celem uzupełnienia materiału dowodowego organ może na podstawie art. 7b KPA zwrócić

się do innych organów, w szczególności do Inspekcji Ochrony Środowiska;

• W przypadku, gdy organ uzna, że należało przeprowadzić pierwszy etap badań na etapie

identyfikacji potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, może

zwrócić się do starosty na podstawie art. 7b KPA w związku z art. 101d ust. 1 pkt 1 POŚ o

ich wykonanie.



Przykłady materiału dowodowego 

• Archiwalne projekty rekultywacji

• Archiwalne ostateczne decyzje administracyjne

• Archiwalne badania powierzchni ziemi

• Archiwalne mapy

• Archiwalne dokumentacje przedsiębiorstw (przedmiot

produkcji, używane surowce, rodzaje powstających

odpadów itp.)

• Wyniki pierwszego etapu badań powierzchni ziemi



Faza orzekania przez organ

Organ ustala konsekwencje prawne w oparciu o ustalony stan

faktyczny i prawny oraz wydaje decyzję administracyjną

Rodzaje merytoryczne orzeczeń:

1. Dokonanie wpisu potencjalnego historycznego zanieczyszczenia

powierzchni ziemi do rejestru, gdy zachodzi prawdopodobieństwo, że

zanieczyszczenie występuje (materiał archiwalny, pierwszy etap badań);

2. Umorzenie postępowania administracyjnego w sytuacji, gdy nie ma

materiału archiwalnego, z którego wynikałoby prawdopodobieństwo

występowania zanieczyszczenia lub działalności mogącej je spowodować;

istnieją aktualne badania, które nie potwierdziły występowania

zanieczyszczenia; została wykonana rekultywacja na podstawie

ostatecznej decyzji wydanej na podstawie dawnego art. 106 ust. 2 i art. 362

ust. 6 POŚ albo taka ostateczna decyzja wydana została w stosunku do

aktualnego władającego powierzchnią ziemi i winna podlegać egzekucji.



Dokonanie faktycznego wpisu do rejestru

• Decyzja ostateczna – decyzja, od której nie służy odwołanie

lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – podlega

wykonaniu;

• Prawomocność decyzji – decyzja ostateczna, której nie

można zaskarżyć do sądu administracyjnego;

• Zasada trwałości decyzji administracyjnej - uchylenie lub

zmiana decyzji ostatecznej, stwierdzenie jej nieważności oraz

wznowienie postępowania może nastąpić tylko w

przypadkach przewidzianych w KPA lub ustawach

szczególnych.



Wnioski

Dwie fazy postępowania:

1. nieprocesowa bez gwarancji zaskarżenia braku podjęcia

czynności procesowych;

2. Procesowa po wszczęciu postępowania przez organ z urzędu.

Forma decyzji administracyjnej stanowi gwarancję rzetelności

dokonania wpisu do rejestru dla strony postępowania –

władającego powierzchnią ziemi;

Proces administracyjny stanowi swoisty element weryfikacji

dokonanej przez starostę identyfikacji potencjalnych historycznych

zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
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