
WYKROCZENIA I PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŚRODOWISKU  
 
Zakres i tryb postępowania mandatowego reguluje ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2002 r. w sprawie nadania inspektorom 
Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. 151, poz.1253 
z późn. zm.).  

 
Wykaz wykroczeń, za które inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien  

i 
 
Akt prawny - ustawa Treść 

Pkt 1  
 

Prawo wodne 
Ustawa z dnia 18 lipca 

2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. 
Nr  239 poz. 2019 z późn. 

zm). 

Art. 192. 1. Kto bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo z przekroczeniem 
warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wody lub wykonuje 
urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego - podlega 
karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.  
2. Tej samej karze podlega ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w decyzji 
stwierdzającej wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia wodnoprawnego.  
3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli korzystanie z wód dotyczy wprowadzania ścieków do 
wód lub do ziemi albo do urządzeń kanalizacyjnych. 
Art. 193. Kto wbrew obowiązkowi:  
1) nie utrzymuje w należytym stanie wód lub urządzeń wodnych,  
2) uniemożliwia dostęp do wód, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 2,  
3) nie prowadzi pomiarów, o których mowa w art. 46,  
4) nie wykonuje lub nie utrzymuje w należytym stanie urządzeń zapobiegających szkodom,  
o których mowa w art. 128 ust. 1 pkt 7a 
- podlega karze grzywny.  
Art. 194. Kto:  
1) zmienia stan wody na gruncie,  
2) grodzi nieruchomości przyległe do powierzchniowych wód publicznych w odległości 
mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu,  
4) nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 39 i art. 40 ust. 1,  
5) rozcieńcza ścieki wodą w celu uzyskania ich stanu i składu zgodnego z przepisami,  
6) wykorzystuje ścieki w sposób niezgodny z ustawą,  
7) nie zapewnia ochrony wód przed zanieczyszczeniem zgodnie z wymaganiami, o których 
mowa w art. 42,  
8) nie usuwa ścieków ze statku do urządzenia odbiorczego na lądzie,  
10) nie oznacza granic terenu ochrony bezpośredniej i ochrony pośredniej ujęcia wody,  
11) nie stosuje się do zakazów, nakazów i ograniczeń obowiązujących w strefie ochronnej 
ujęcia wody albo w strefie ochronnej urządzeń pomiarowych,  
12) niszczy, uszkadza, przemieszcza oznakowanie stref ochronnych ujęć wód albo stref 
ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych,  
13) wykonuje na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią roboty oraz czynności, które 
mogą utrudnić ochronę przed powodzią,  
 - podlega karze grzywny.  

 
Pkt 2  

 
 

o organizmach 
genetycznie 

zmodyfikowanych 
ustawa z dnia 22 czerwca 
2001 (Dz. U.  Nr 76, poz. 

811 z późn. zm.) 

Art. 65. Kto, wbrew obowiązkowi:  
1) nie informuje właściwych organów o każdorazowej zmianie warunków operacji 
zamkniętego użycia GMO, mogącej mieć wpływ na zwiększenie zagrożenia dla zdrowia ludzi 
i dla środowiska,  
2) nie prowadzi systematycznej dokumentacji prowadzonych operacji zamkniętego użycia 
GMO i nie przechowuje jej przez wymagany okres,  
- podlega karze grzywny. 
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Pkt 3  
 
 

o opakowaniach  
i odpadach 

opakowaniowych 
ustawa z dnia 11 maja 2001 
(Dz. U.  Nr 63, poz. 638 z 

późn. zm) 

Art. 21. Kto produkując, importując, dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia lub 
wprowadzając do obrotu opakowania lub produkty w opakowaniach, przekracza 
dopuszczalną maksymalną sumę zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu 
sześciowartościowego w opakowaniu, podlega karze grzywny. 
Art. 21a. Kto znakuje opakowania niezgodnie z zasadami określonymi w art. 6 ust. 1-4, 
podlega karze grzywny. 
Art. 22. 1. Kto, produkując, importując, dokonując wewnątrzwspólnotowego nabycia, 
eksportując lub dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, nie składa 
marszałkowi województwa sprawozdań o opakowaniach lub składa sprawozdanie niezgodne 
z dokumentami, niekompletne lub nieterminowo, 
podlega karze grzywny. 
2. Tej samej karze podlega eksporter lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy 
produktów w opakowaniu, który nie składa marszałkowi województwa sprawozdania  
o wywiezionych za granicę opakowaniach. 
Art. 28. Kto, zarządzając jednostką handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej  
2 000 m2, nie prowadzi selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach  
w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, 
podlega karze grzywny. 

 
Pkt 4  

 
o obowiązkach 

przedsiębiorców 
w zakresie 

gospodarowania 
niektórymi 

odpadami oraz  
o opłacie 

produktowej  
i opłacie 

depozytowej 
ustawa z dnia 11 maja 2001 
r. (Dz. U.  Nr 63, poz. 639 

z późn. zm) 
 

Art. 37. Kto będąc przedsiębiorcą prowadzącym organizację odzysku lub działalność 
polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów  
w opakowaniach lub produktów określonych w załącznikach nr 1-3 do ustawy: 
1) nie składa zawiadomienia o rozpoczęciu lub likwidacji tej działalności marszałkowi 
województwa, lub nie zawiadamia o zmianach w działalności, lub składa zawiadomienia 
nierzetelne, lub 
2) nie składa sprawozdań o opakowaniach lub produktach, osiągniętych poziomach odzysku 
lub recyklingu oraz o należnej opłacie produktowej lub składa sprawozdania nierzetelne,  
-podlega karze grzywny. 
Art. 37a. Kto, prowadząc odzysk lub recykling: 
1) odmawia wydania dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling 
przedsiębiorcy lub organizacji lub wydaje dokument zawierający informacje nierzetelne, 
lub nie wydaje tego dokumentu w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 3, lub 
2) nie przekazuje egzemplarza dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie 
recykling do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, lub nie przekazuje go  
w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 6, 
-podlega karze grzywny. 
Art. 37b. Kto będąc posiadaczem odpadów, wykonującym usługę polegającą na 
przekazywaniu odpadów do odzysku lub recyklingu, w imieniu przedsiębiorcy lub 
organizacji, nie przekazuje wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk 
i odrębnie recykling prowadzącemu odzysk lub recykling 
podlega karze grzywny. 

Pkt 5  
 

Prawo ochrony 
środowiska 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 ( tj. Dz. U. z 2008 r. 

Nr 15, poz.150 z późn. zm.) 

Art. 329. Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 28, nie gromadzi, nie przetwarza 
danych i nie udostępnia nieodpłatnie informacji na potrzeby państwowego monitoringu 
środowiska, 
podlega karze grzywny. 
Art. 330. Kto wbrew ciążącemu na nim, na podstawie art. 75, obowiązkowi w trakcie prac 
budowlanych nie zapewnia ochrony środowiska w obszarze prowadzenia prac, 
podlega karze grzywny. 
Art. 331. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 76 ust. 4, nie informuje wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska o planowanym terminie oddania do użytkowania obiektu 
budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji lub o terminie zakończenia rozruchu instalacji, 
podlega karze grzywny. 
Art. 332. Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w rozporządzeniu 
wydanym na podstawie art. 92 ust. 1, 
podlega karze grzywny. 
Art. 332a. 1. Kto, reklamując lub w inny sposób promując produkt, narusza wymagania określone 
w art. 80a ust. 1, 
podlega karze grzywny. 
2. Tej samej karze podlega, kto nie zamieszcza w reklamie lub materiale promocyjnym informacji 
wymaganych na podstawie art. 80a ust. 2. 
Art. 333. Kto, będąc obowiązany decyzją wydaną na podstawie art. 95 do prowadzenia pomiarów 
poziomów substancji w powietrzu, nie spełnia tego obowiązku lub nie przechowuje wyników 
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pomiarów w wymaganym okresie, 
podlega karze grzywny. 
Art. 334. Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w rozporządzeniu 
wydanym na podstawie art. 96, 
podlega karze grzywny. 
Art. 335.  
Art. 336. Kto używa do prac ziemnych glebę lub ziemię, która przekracza standardy jakości 
określone na podstawie art. 105, 
podlega karze grzywny. 
Art. 337.  
Art. 337a. Kto narusza warunki decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, 
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo karze grzywny. 
Art. 338. Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale rady 
powiatu wydanej na podstawie art. 116 ust. 1, 
podlega karze grzywny. 
Art. 338a. Kto, będąc obowiązany do wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych 
w środowisku, na podstawie art. 122a, nie wykonuje tych pomiarów, 
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo karze grzywny. 
Art. 339. 1. Kto, wprowadzając do środowiska substancje lub energie, w zakresie, w jakim nie 
wymaga to pozwolenia, przekracza dopuszczalne standardy emisyjne określone na podstawie art. 
145 ust. 1 lub art. 169 ust. 3, 
podlega karze grzywny. 
2. Tej samej karze podlega ten, kto: 
1) nie przestrzega wymagań dotyczących prawidłowej eksploatacji instalacji lub urządzeń, 
określonych na podstawie art. 146 ust. 2; 
2) w razie awarii instalacji nie spełnia wymagań określonych na podstawie art. 146 ust. 4. 
Art. 340. 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie: 
1) art. 147 ust. 1 - do prowadzenia okresowych pomiarów wielkości emisji, 
2) art. 147 ust. 2 - do prowadzenia ciągłych pomiarów wielkości emisji, 
3) art. 147 ust. 4 - do prowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji nowo 
zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny, 
nie wykonuje tych obowiązków lub nie przechowuje wyników pomiarów w wymaganym okresie, 
podlega karze grzywny. 
2. Tej samej karze podlega kto: 
1) będąc obowiązany do zapewnienia wykonania pomiarów wielkości emisji lub innych warunków 
korzystania ze środowiska przez laboratorium spełniające wymogi, o których mowa w art. 147a 
ust. 1, nie spełnia tego obowiązku; 
2) będąc obowiązany w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 150 ust. 1-3 do prowadzenia w 
określonym czasie pomiarów wielkości emisji lub przedkładania wyników tych pomiarów, nie 
spełnia tego obowiązku; 
3) nie przechowuje wyników przeprowadzonych pomiarów w okresie, o którym mowa w art. 147 
ust. 6. 
Art. 341. Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 149 ust. 1, nie przedkłada właściwym 
organom wyników pomiarów, 
podlega karze grzywny. 
Art. 342. 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących 
eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze 
złożoną informacją, 
podlega karze grzywny. 
2. Tej samej karze podlega, kto eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym 
mowa w art. 152 ust. 4, albo rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem terminu do 
wniesienia sprzeciwu. 
Art. 343. 1. Kto narusza zakaz używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających określony w art. 
156 ust. 1, 
podlega karze grzywny. 
2. Tej samej karze podlega, kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w 
uchwale rady gminy, wydanej na podstawie art. 157 ust. 1. 
Art. 344. Kto narusza zakaz wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska określony w art. 160 ust. 1, 
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. 
Art. 345. Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 161, nie oczyszcza lub nie 
unieszkodliwia instalacji lub urządzeń, w których są lub były wykorzystywane substancje 
stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska albo co do których istnieje uzasadnione 

 3



podejrzenie, że były w nich wykorzystywane takie substancje, 
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. 
Art. 346. 1. Kto, wykorzystując substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, nie 
przekazuje okresowo odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach ich występowania, czym narusza 
obowiązek określony w art. 162 ust. 3 i 4, 
podlega karze grzywny. 
2. Tej samej karze podlega, kto w wymaganym zakresie nie dokumentuje rodzaju, ilości i miejsc 
występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz sposobu ich 
eliminowania, czym narusza obowiązek określony w art. 162 ust. 2. 
Art. 347. 1. Kto, wprowadzając do obrotu wykonane z tworzyw sztucznych jednorazowe naczynia 
i sztućce, nie zamieszcza na nich informacji o ich negatywnym oddziaływaniu na środowisko, 
czym narusza obowiązek określony w art. 170 ust. 1, 
podlega karze grzywny. 
2. Tej samej karze podlega, kto wprowadza do obrotu określone na podstawie art. 170 ust. 2 
produkty z tworzyw sztucznych i nie zamieszcza na nich informacji o ich negatywnym 
oddziaływaniu na środowisko. 
Art. 348. 1. Kto narusza określony w art. 171 zakaz wprowadzania do obrotu produktów, które nie 
odpowiadają wymaganiom, o których mowa w art. 169 ust. 1, 
podlega karze grzywny. 
2. Tej samej karze podlega, kto narusza obowiązek, o którym mowa w art. 167 ust. 2, nie 
spełniając wymagań, o których mowa w art. 167 ust. 3, lub kto narusza obowiązek, o którym 
mowa w art. 167 ust. 5. 
Art. 349. 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie: 
1) art. 175 ust. 1 - do prowadzenia okresowych pomiarów poziomów w środowisku 
wprowadzanych substancji lub energii, 
2) art. 175 ust. 2 - do prowadzenia ciągłych pomiarów poziomów w środowisku wprowadzanych 
substancji lub energii, 
3) art. 175 ust. 3 - do przeprowadzenia pomiarów poziomów w środowisku wprowadzanych 
substancji lub energii w związku z eksploatacją obiektu przebudowanego, 
nie wykonuje tych obowiązków lub nie przechowuje wyników pomiarów w wymaganym okresie,  
podlega karze grzywny. 
2. Tej samej karze podlega ten, kto będąc obowiązany w drodze decyzji, wydanej na podstawie art. 
178 ust. 1-3, do prowadzenia w określonym czasie pomiarów lub ich przedkładania, nie spełnia 
tego obowiązku, a także kto nie przechowuje wyników tych pomiarów w wymaganym okresie. 
Art. 350. 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 177 ust. 1, nie przedkłada właściwym 
organom wyników pomiarów, 
podlega karze grzywny. 
2. Tej samej karze podlega, kto, będąc obowiązany na podstawie art. 179, nie przedkłada mapy 
akustycznej terenu. 
Art. 351. 1. Kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego 
warunków, 
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. 
2. Tej samej karze podlega ten, kto eksploatuje instalację bez wniesienia wymaganego 
zabezpieczenia, o którym mowa w art. 187. 
Art. 351a. Kto ujawnia informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności weryfikatora 
środowiskowego, 
podlega karze aresztu albo karze grzywny. 
Art. 351b. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa znaków udziału w krajowym systemie 
ekozarządzania i audytu (EMAS), 
podlega karze grzywny. 
Art. 352. Kto, zauważywszy wystąpienie awarii, nie zawiadomi o tym niezwłocznie osób 
znajdujących się w strefie zagrożenia oraz jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej 
albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, czym narusza obowiązek określony w art. 245 ust. 1,
podlega karze grzywny. 
Art. 353. Kto nie wykonuje obowiązków nałożonych decyzją wydaną na podstawie art. 247 ust. 1, 
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. 
Art. 354. 1. Kto, prowadząc zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku, nie wypełnia obowiązków 
określonych w art. 250 i 251, 
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. 
2. Tej samej karze podlega, kto w przypadku wystąpienia awarii nie wypełnia obowiązków 
określonych w art. 264. 
Art. 355. Kto, prowadząc zakład o dużym ryzyku: 
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1) nie opracowuje lub nie wdraża systemu bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 252, 
2) rozpoczyna ruch zakładu, nie posiadając zatwierdzonego raportu o bezpieczeństwie, 
3) nie analizuje i nie wprowadza uzasadnionych zmian do raportu o bezpieczeństwie w terminie 
określonym w art. 256 ust. 1, 
4) nie wykonuje obowiązków określonych w art. 261 ust. 1 pkt 1 lub ust. 3, 
5) nie wykonuje obowiązków określonych w art. 263, 
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. 
Art. 356. Kto wprowadził zmianę w ruchu zakładu o dużym ryzyku mogącą mieć wpływ na 
wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową, nie uzyskując zatwierdzenia przez komendanta 
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zmian w raporcie o bezpieczeństwie, 
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. 
Art. 357. Kto wprowadził zmianę w ruchu zakładu o zwiększonym ryzyku mogącą mieć wpływ na 
wystąpienie zagrożenia awarią przemysłową, nie przedkładając komendantowi powiatowemu 
Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska zmian w 
programie zapobiegania awariom, 
podlega karze aresztu albo ograniczeniu wolności, albo grzywny. 
Art. 358. Kto nie dopełnia obowiązków nałożonych decyzją wydaną na podstawie art. 259 ust. 1, 
podlega karze grzywny. 
Art. 359. 1. Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 287 ust. 1, nie prowadzi wymaganej 
ewidencji, 
podlega karze grzywny.  
2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku terminowego przedkładania wykazu, o 
którym mowa w art. 286. 
Art. 360. Kto nie wykonuje decyzji: 
1) o wstrzymaniu działalności, wydanej na podstawie art. 364, 
2) o wstrzymaniu oddania do użytkowania lub zakazu użytkowania obiektu budowlanego, zespołu 
obiektów, instalacji lub urządzenia, wydanej na podstawie art. 365, 367 lub 368, 
3) o zakazie produkcji, sprowadzania z zagranicy lub wprowadzania do obrotu produktów 
niespełniających wymagań ochrony środowiska, wydanej na podstawie art. 370, 
4) nakazującej usunięcie w określonym terminie stwierdzonych uchybień lub wstrzymującej 
uruchomienie albo użytkowanie instalacji, wydanej na podstawie art. 373 ust. 1, 
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. 

 

Pkt 6  
 

o odpadach 
ustawa z dnia 27 kwietnia 

2001 r, (t.j. Dz. U. z 2007 r. 
nr 39, poz. 251 z późn. zm). 

 
Art. 69a. 1. Kto poddaje odzyskowi lub unieszkodliwianiu niesegregowane odpady 
komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych lub komunalne osady ściekowe 
poza obszarem województw, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 
podlega karze grzywny. 
2. Tej samej karze podlega ten, kto unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne lub zakaźne 
odpady weterynaryjne poza obszarem województw, o których mowa w ust. 1. 
Art. 70. Kto: 
1) będąc zobowiązanym do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów pozbywa się ich lub 
przekazuje podmiotom, które nie uzyskały wymaganych zezwoleń, lub 
2) wbrew zakazom dotyczącym składowania odpadów lub niezgodnie z wymaganiami 
określonymi w zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska odpadów składuje odpady, 
lub 
3) w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych magazynuje lub składuje odpady, lub 
4) w celu spełniania kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach 
odpadów, rozcieńcza lub sporządza mieszaniny odpadów ze sobą lub innymi substancjami lub 
przedmiotami, lub 
5) powodując wzrost zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi lub środowiska, miesza odpady 
niebezpieczne różnych rodzajów lub odpady niebezpieczne z odpadami innymi niż 
niebezpieczne lub dopuszcza do mieszania tych odpadów, lub 
6) bez wymaganego zezwolenia, prowadzi działalność w zakresie zbierania, transportu, 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów  
-podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 71. Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub 
współspalarniami odpadów 
podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 72. Kto PCB (polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, 
monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, 
monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych 
substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie): 
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1) poddaje odzyskowi, lub 
2) spala na statkach, lub 
3) miesza z olejami odpadowymi w czasie zbierania lub magazynowania 
-podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 73. Kto miesza oleje odpadowe z innymi odpadami niebezpiecznymi w czasie ich 
zbierania lub magazynowania, jeżeli poziom zanieczyszczeń w olejach odpadowych 
przekracza dopuszczalne wartości  
podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 74. Kto prowadząc działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady w postaci 
baterii lub akumulatorów, zbiera te odpady w sposób nieselektywny lub unieszkodliwia je 
łącznie z innymi rodzajami odpadów 
 podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 75. Kto stosuje nieustabilizowane lub nieprzygotowane odpowiednio do celu i sposobu 
ich stosowania komunalne osady ściekowe, lub wbrew obowiązkowi nie przeprowadza badań 
komunalnych osadów ściekowych lub gruntów, na których mają być stosowane  
podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 75a. Kto, prowadząc punkt zbierania odpadów metali, przyjmuje odpady metali inne niż 
metalowe odpady opakowaniowe po produktach żywnościowych, bez potwierdzenia 
tożsamości osoby przekazującej te odpady lub bez wypełnienia formularza przyjęcia odpadów 
metali, 
podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 76. Kto: 
1) wytwarza odpady bez wymaganej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi lub z naruszeniem jej warunków, lub 
2) wytwarza odpady bez wymaganego złożenia informacji o wytworzonych odpadach oraz 
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami lub prowadzi gospodarkę odpadami 
niezgodnie ze złożoną informacją, lub 
3) wytwarza odpady pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 24 ust. 5 albo 
rozpoczyna działalność powodującą powstawanie odpadów przed upływem terminu do 
wniesienia sprzeciwu, lub 
4) nie posiadając zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska odpadów eksploatuje 
składowisko odpadów, lub 
5) bez wymaganej zgody organu zamyka składowisko lub jego wydzieloną część, lub 
6) będąc obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów lub przekazywania wymaganych 
informacji lub zbiorczego zestawienia danych, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje 
go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym  
-podlega karze grzywny. 
Art. 76a. Kto, będąc wytwórcą odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub 
poważnej awarii przemysłowej, nie składa informacji o wytworzonych odpadach oraz  
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami lub składa niekompletną informację 
podlega karze grzywny. 
Art. 77. Kto, zarządzając spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów: 
1) przyjmując odpady do ich termicznego przekształcenia, nie ustala masy odpadów lub nie 
sprawdza zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania 
odpadu lub 
2) przyjmując odpady niebezpieczne do ich termicznego przekształcenia, nie zapoznaje się  
z opisem odpadów lub nie pobiera lub nie przechowuje próbek tych odpadów 
-podlega karze aresztu albo grzywny. 
 
Art. 77a. Kto unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne  
w inny sposób niż spalanie w spalarni odpadów  
podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 78. Kto zarządzając składowiskiem odpadów nie dopełnia ciążących na nim obowiązków 
w zakresie: 
1) ustalenia ilości odpadów przed przyjęciem odpadów na składowisko, lub 
2) sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie 
przekazania odpadu, lub 
3) utrzymywania i eksploatacji składowiska odpadów w sposób zapewniający właściwe 
funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie składowiska odpadów 
oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, 
a także zasad ochrony środowiska, zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eksploatacji 
składowiska odpadów, lub 
4) odmowy przyjęcia na składowisko odpadów o składzie niezgodnym z dokumentami 
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wymaganymi przy obrocie odpadami lub zezwoleniem, lub 
5) monitorowania składowiska odpadów w trakcie jego eksploatacji i po jej zakończeniu lub 
prowadzi monitorowanie niezgodnie z wymaganiami, lub 
6) przesyłania uzyskanych wyników monitorowania składowiska odpadów wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska, lub 
7) powiadamiania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stwierdzonych zmianach 
obserwowanych parametrów wskazujących na możliwość wystąpienia zagrożeń dla 
środowiska, lub 
8) przechowywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub 
unieszkodliwiania tych odpadów oraz przekazania ich następnemu właścicielowi lub zarządcy 
nieruchomości  
-podlega karze aresztu albo grzywny. 

Pkt 7  
 

o substancjach 
zubożających 

warstwę ozonową  
ustawa z dnia 20 kwietnia 

2004 r. (Dz. U.  
Nr 121, poz. 1263) 

Art. 38. Kto, wbrew przepisowi art. 5 ust. 1, nie prowadzi ewidencji substancji 
kontrolowanych,  
podlega karze grzywny.  
Art. 39. Kto, wbrew przepisowi art. 6 ust. 1, nie dokonuje oznakowania produktów, urządzeń 
lub instalacji zawierających substancje kontrolowane bądź pojemników zawierających te 
substancje,  
podlega karze grzywny.  
Art. 40. Kto, wbrew przepisowi art. 7 ust. 1, nie posiada karty urządzenia dla urządzenia lub 
instalacji zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych,  
podlega karze grzywny.  
Art. 41. Kto, wbrew przepisowi art. 7 ust. 2, zakłada kartę urządzenia bez wymaganego 
świadectwa kwalifikacji,  
podlega karze grzywny.  
Art. 42. Kto, wbrew przepisowi art. 8 ust. 3, nie przeprowadza wymaganego sprawdzenia 
szczelności urządzeń lub instalacji zawierających substancje kontrolowane,  
podlega karze grzywny.  
Art. 43. Kto, wbrew przepisowi art. 9 ust. 1, prowadzi działalność w zakresie dotyczącym 
substancji kontrolowanych bądź produktów, urządzeń lub instalacji zawierających te 
substancje bez wymaganego świadectwa kwalifikacji,  
podlega karze grzywny.  
Art. 44. Kto, wbrew przepisowi art. 14, nie informuje w wyznaczonym terminie ministra 
właściwego do spraw gospodarki, o wydanych świadectwach kwalifikacji albo o przedłużeniu 
ich ważności,  
podlega karze grzywny.  
Art. 45. Kto, wbrew przepisowi art. 16, nie zamieszcza, w prowadzonej przez siebie 
ewidencji substancji kontrolowanych, informacji o numerze świadectwa kwalifikacji osoby 
lub NIP podmiotu, który nabywa lub otrzymuje substancje,  
podlega karze grzywny.  
Art. 46. Kto postępuje wbrew zakazom, o których mowa w art. 17 ust. 1,  
podlega karze grzywny.  
Art. 47. Kto, wbrew zakazom, o których mowa w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt (ii) oraz 
ust. 6, art. 5 ust. 1 i 4, art. 8, art. 9 ust. 1, art. 11, art. 16 ust. 4, art. 22 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę 
ozonową (Dz. Urz. WE L 244, z 29.09.2000) używa substancji kontrolowanych oraz 
produktów, urządzeń i instalacji zawierających te substancje, podlega karze grzywny.  

Pkt 8  
 

    o substancjach 
i preparatach 
chemicznych 

ustawa z dnia 11 stycznia 
2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 

84 z późn. zm) 
 

Art. 34e. Kto: 
2) nie dostarcza lub nie udostępnia informacji, o których mowa, odpowiednio, w art. 9 
rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w 
sprawie detergentów i w Załączniku VII D do tego rozporządzenia 
- podlega karze grzywny. 
 
Art. 35. Kto wprowadza do obrotu substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny:  
1) bez oznakowania albo niewłaściwie oznakowane,  
2) bez wymaganej karty charakterystyki 
- podlega karze grzywny.  
 
Art. 36. Kto dostarcza wymaganą kartę charakterystyki niekompletną lub nierzetelną 
- podlega karze grzywny.  
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Art. 37. 1. Kto reklamuje substancję niebezpieczną bez wymienienia kategorii niebezpieczeństwa 
związanej z tą substancją 
- podlega karze grzywny.  
2. Tej samej karze podlega ten, kto zamieszcza reklamę niebezpiecznego preparatu, która nie 
zawiera informacji o rodzaju lub rodzajach zagrożeń wymienionych na oznakowaniu opakowania 
takiego preparatu, jeżeli reklama ta umożliwia konsumentom nabycie takiego preparatu bez 
uprzedniego obejrzenia oznakowania na jego opakowaniu.  
 
Art. 38. Kto nie powiadamia Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych o nowych 
danych na temat oddziaływania substancji nowej na zdrowie człowieka lub na środowisko lub 
nowych zastosowaniach substancji nowej 
- podlega karze grzywny. 

  

Pkt 9  
 

o nawozach 
i nawożeniu 

ustawa z dnia 10 lipca 2007 
 r. (Dz. U. Nr  147, poz 

1033) 

Art. 41. Kto: 
2) stosuje nawozy niezgodnie z zasadami i warunkami określonymi w art. 17-20 oraz w przepisach 
wydanych na podstawie art. 22, powodując zagrożenie zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska, 
lub 
3) stosuje nawozy i środki wspomagające uprawę roślin niedopuszczone do obrotu, lub 
4) stosuje środki poprawiające właściwości gleby albo stymulatory wzrostu niezgodnie z ich 
instrukcją stosowania i przechowywania, lub 
5) wykonuje czynności polegające na świadczeniu usług w zakresie stosowania nawozów, nie 
posiadając uprawnień w tym zakresie, określonych w art. 21 ust. 1, lub 
6) przewozi lub przechowuje nawozy lub środki wspomagające uprawę roślin w sposób niezgodny 
z art. 23 lub 24, powodując zagrożenie zdrowia ludzi lub zwierząt lub środowiska, lub 
8) stosuje na pastwiskach nawozy organiczne, organiczno-mineralne, środki poprawiające 
właściwości gleby lub stymulatory wzrostu, otrzymane z produktów ubocznych pochodzenia 
zwierzęcego, w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 1774/2002, innych niż obornik, lub 
zawierające te produkty, lub 
9) będąc nabywcą nawozu naturalnego nie posiada pozytywnie zaopiniowanego planu nawożenia, 
lub 
10) stosuje nawozy naturalne niezgodnie z pozytywnie zaopiniowanym planem nawożenia, lub 
11) przechowuje nawozy naturalne niezgodnie z warunkami określonymi w art. 25 

podlega karze grzywny. 
 

 
Pkt 10  

 
o ochronie 
przyrody  

ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r, (Dz. U. Nr 92, poz. 

880z późn. zm) 

Art. 131. Kto: 
12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska 
lub szuwary, 
- podlega karze aresztu albo grzywny. 

 
Pkt 11  

 
o Inspekcji 
Ochrony 

Środowiska 
ustawa z dnia 20 lipca 1991 
r. (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 44 

poz. 287) 

Art. 31a. 1. Kto:  
1) w wyznaczonym terminie nie informuje organu Inspekcji Ochrony Środowiska o zakresie 
wykonania zarządzeń pokontrolnych albo o przeprowadzeniu postępowania służbowego lub 
innego przewidzianego prawem postępowania przeciw osobom winnym dopuszczenia do 
uchybień,  
2) niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony Środowiska o wykonaniu 
zarządzeń pokontrolnych lub przeprowadzeniu postępowania służbowego lub innego 
przewidzianego prawem,  
-podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.  

Pkt 12  
Kodeks wykroczeń 

(Dz.U. z 1971 r.  
Nr 12 poz. 114) 

 
Art. 154. § 1. Kto... 
podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo karze nagany.  
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wyrzuca na nie należący do niego grunt polny kamienie, 
śmieci, padlinę lub inne nieczystości.  

Pkt 13  
 

Art. 31. 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji nakazującej odesłanie odpadów, 
przywiezionych na teren kraju, do kraju wysyłki lub określającej sposób zagospodarowania tych 
odpadów na terytorium kraju  
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o międzynarodowym 
przemieszczaniu  

odpadów 
ustawa z dnia 29 czerwca 

2007 r. (Dz. U.  
Nr 124, poz. 859 z póżń. 

zm.) 

- podlega karze aresztu albo grzywny.  

2. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna uczestnicząca w międzynarodowym 
przemieszczaniu odpadów, która wbrew obowiązkowi nie przedkłada uprawnionym organom lub 
osobom dokumentów lub informacji wymaganych w międzynarodowym przemieszczaniu 
odpadów  
- podlega karze grzywny. 

 

Pkt 14  
 

o recyklingu 
pojazdów 

wycofanych 
z eksploatacji 

ustawa z dnia 20 stycznia 
2005 r. (Dz. U.   

Nr 25, poz. 202) 

 
Art. 44. Kto wbrew przepisom art. 7 wprowadza do obrotu materiały, przedmioty 
wyposażenia lub części pojazdów zawierające ołów, rtęć, kadm lub sześciowartościowy 
chrom,  
podlega karze grzywny. 
Art. 45. Kto wbrew przepisom art. 8 nie zapewnia oznaczania przedmiotów wyposażenia lub 
części pojazdów,  
podlega karze grzywny. 
Art. 46. Kto wbrew przepisom art. 9: 
1) nie przekazuje przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu informacji dotyczących 
sposobu demontażu nowego typu pojazdu, 
2) nie udostępnia wprowadzającemu pojazd lub przedsiębiorcy prowadzącemu stację 
demontażu informacji dotyczących sposobu demontażu, magazynowania lub testowania 
przedmiotów wyposażenia lub części pojazdu, które mogą być przeznaczone do ponownego 
użycia 
- podlega karze grzywny. 
Art. 47. Kto wbrew przepisom art. 13 nie składa zawiadomienia o podjęciu działalności  
w zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów lub składa 
zawiadomienie zawierające fałszywe dane, podlega karze grzywny. 
Art. 48. Kto wbrew przepisowi art. 18 nie przekazuje pojazdu wycofanego z eksploatacji do 
przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt 
zbierania pojazdów, podlega karze grzywny. 
Art. 49. 1. Kto wbrew przepisom art. 23 nie przyjmuje pojazdu wycofanego z eksploatacji do 
stacji demontażu, podlega karze grzywny. 
2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom art. 33 nie przyjmuje pojazdu wycofanego  
z eksploatacji do punktu zbierania pojazdów. 
Art. 50. Kto poza stacją demontażu dokonuje: 
1) usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji 
niebezpiecznych, w tym płynów, 
2) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub 
części nadających się do ponownego użycia, 
3) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do 
odzysku lub recyklingu 
- podlega karze grzywny. 
Art. 51. 1. Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 24 lub art. 33, nie wydaje 
właścicielowi pojazdu zaświadczenia o demontażu pojazdu lub nie przekazuje tego 
zaświadczenia organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej 
rejestracji pojazdu,  
podlega karze grzywny. 
2. Tej samej karze podlega, kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 25 lub art. 33, 
nie wydaje właścicielowi pojazdu zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu lub nie 
przekazuje tego zaświadczenia organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce 
ostatniej rejestracji pojazdu. 
Art. 52. Kto wbrew przepisom art. 30 nie składa rocznego sprawozdania lub składa 
sprawozdanie nierzetelne, podlega karze grzywny. 

Pkt 15  
 

o zużytym sprzęcie 
elektrycznym 

i elektronicznym 
ustawa (Dz. U. z 2005 r.  

Nr 180, poz. 1495) 

Art. 70. Kto, wbrew przepisowi art. 5, przeprowadza demontaż zużytego sprzętu poza zakładem 
przetwarzania, podlega karze grzywny.  

Art. 71.  Kto, wbrew przepisom art. 7, art. 8 ust. 4 i 5 lub art. 13 ust. 1 i 2, nie składa wniosku o 
wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu do rejestru albo wniosku o wykreślenie z rejestru albo 
składa wnioski nierzetelne, podlega karze grzywny.  

Art. 72. Kto, prowadząc działalność w zakresie wprowadzania sprzętu:  
1)  wbrew przepisowi art. 21, nie umieszcza numeru rejestrowego na fakturze,  
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2) wbrew przepisowi art. 22 ust. 1, nie dołącza wymaganych informacji do sprzętu przeznaczonego 
dla gospodarstw domowych,  
3) wbrew przepisom art. 23, nie oznakowuje sprzętu oznakowaniem, którego wzór jest określony 
w załączniku nr 3 do ustawy,  
4)  wbrew przepisom art. 24 ust. 1 i 2, nie składa sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego 
sprzętu albo składa sprawozdanie nierzetelne,  
5) wbrew przepisowi art. 26 ust. 3, nie przekazuje prowadzącemu zakład przetwarzania informacji 
dotyczących ponownego użycia i przetwarzania zużytego sprzętu,  
6) wbrew przepisowi art. 27, nie organizuje lub nie finansuje odbierania, przetwarzania, odzysku 
lub unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,  
7)  wbrew przepisowi art. 31 ust. 1, nie składa sprawozdania o masie zużytego sprzętu zebranego, 
poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, i unieszkodliwianiu lub sprawozdania 
o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu albo składa sprawozdania nierzetelne  
- podlega karze grzywny.  

Art. 73. Kto, wbrew przepisowi art. 35, nie oddaje zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych zbierającemu zużyty sprzęt, podlega karze grzywny.  

Art. 74. Kto, wbrew zakazowi określonemu w art. 36, umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi 
odpadami, podlega karze grzywny.  

Art. 75. Kto, prowadząc działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu:  
1) wbrew przepisowi art. 37 pkt 1, nie prowadzi selektywnego zbierania zużytego sprzętu,  
2) wbrew przepisowi art. 37 pkt 2, nie przyjmuje zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych albo przyjmuje taki sprzęt odpłatnie,  
3)  wbrew przepisowi art. 40 ust. 1, nie składa sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do 
zakładu przetwarzania zużytego sprzętu albo składa sprawozdanie nierzetelne  
- podlega karze grzywny.  
Art. 76. Kto, prowadząc sprzedaż sprzętu: 
3)  wbrew przepisowi art. 42 ust. 1, nie przyjmuje zużytego sprzętu przy sprzedaży nowego sprzętu 
albo przyjmuje zużyty sprzęt odpłatnie,  
4)  wbrew przepisowi art. 42 ust. 2, nie przekazuje zużytego sprzętu prowadzącemu zakład 
przetwarzania lub sprzedawcy hurtowemu,  
5)  wbrew przepisowi art. 42 ust. 3, nie przekazuje zużytego sprzętu prowadzącemu zakład 
przetwarzania  
- podlega karze grzywny.  
Art. 77. Kto, prowadząc zakład przetwarzania:  
1) wbrew przepisowi art. 44, nie usuwa składników niebezpiecznych, materiałów lub części 
składowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy,  
2) wbrew przepisowi art. 47, nie przekazuje odpadów powstałych w wyniku przetwarzania 
zużytego sprzętu prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowadzącemu działalność w 
zakresie innych niż recykling procesów odzysku lub prowadzącemu działalność w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów,  
3) wbrew przepisowi art. 50 ust. 2, nie przekazuje zaświadczeń o zużytym sprzęcie albo sporządza 
zaświadczenia nierzetelne,  
4)  wbrew przepisowi art. 51 ust. 1, nie składa sprawozdania o masie przyjętego zużytego sprzętu 
oraz o masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu albo składa sprawozdanie 
nierzetelne  
- podlega karze grzywny.  
 
Art. 78. Kto, prowadząc działalność w zakresie recyklingu albo prowadząc działalność w zakresie 
innych niż recykling procesów odzysku:  
1) wbrew przepisowi art. 53 ust. 3, nie przekazuje zaświadczenia potwierdzającego recykling albo 
sporządza zaświadczenie nierzetelne,  
2) wbrew przepisowi art. 54 ust. 3, nie przekazuje zaświadczenia potwierdzającego inne niż 
recykling procesy odzysku albo sporządza zaświadczenie nierzetelne,  
3)  wbrew przepisowi art. 56 ust. 1, nie składa sprawozdania o masie przyjętych oraz poddanych 
recyklingowi odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu lub sprawozdania o masie przyjętych 
oraz poddanych innemu niż recykling procesowi odzysku odpadów pochodzących ze zużytego 
sprzętu albo składa sprawozdania nierzetelne   

podlega karze grzywny. 
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Art. ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  
(Dz. U.71.12.116 z późn. zm.) 

Art. 96. § 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 złotych, a w sprawach,  
w których oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy oraz w wypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu 
wykroczeń - do 1 000 złotych.  
§ 2. W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które należałoby orzec środek karny,  
a także w wypadku określonym w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń. W sytuacji określonej w art. 9 § 1 Kodeksu 
wykroczeń nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego jest możliwe jedynie, gdy w zakresie wszystkich 
naruszonych przepisów postępowanie mandatowe jest dopuszczalne.  
§ 3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wzory formularzy mandatu karnego oraz szczegółowy 
sposób nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, mając na względzie potrzebę ujednolicenia zasad 
wymierzania przez funkcjonariuszy uprawnionych organów grzywny w drodze mandatu karnego, a także pouczenia 
osób ukaranych mandatem o ich prawach i obowiązkach.  
 
Art. 97. § 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do 
nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy: 
1) schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, 
2) stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego 
lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu 
- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych 
niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po 
upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 30 dni w wypadku, o którym mowa 
w pkt 2. 
§ 2. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego.  
§ 3. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy 
oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej 
odmowy.  
 
Art. 98. § 1. W postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego:  
1) wydawanego ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył,  
2) kredytowanego, wydawanego ukaranemu za potwierdzeniem odbioru,  
3) zaocznego.  
§ 2. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 1, może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo 
przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. 
Mandat taki staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył. 
§ 3. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 2, może być nałożona grzywna jedynie wobec osoby innej niż 
wymieniona w § 2. Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty 
przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomocny z chwilą 
pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. 
§ 4. Mandatem karnym zaocznym można nałożyć grzywnę w razie stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie 
zastano na miejscu jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy; mandat taki pozostawia 
się wówczas w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać.  
§ 5. Mandat karny, o którym mowa w § 1 pkt 3, powinien wskazywać, gdzie w terminie 7 dni od daty jego 
wystawienia ukarany może uiścić grzywnę, oraz informować o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie. Staje się on 
prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie.  
 
Art. 99. W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej 
mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.  
We wniosku tym należy zaznaczyć, że obwiniony odmówił przyjęcia mandatu albo nie uiścił grzywny nałożonej 
mandatem zaocznym, a w miarę możności podać także przyczyny odmowy.  
 
Art. 100. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. Grzywna ta stanowi dochód budżetu państwa, a gdy nałoży ją funkcjonariusz organu 
podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego - stanowi dochód tej jednostki samorządu.  
 
Art. 101. § 1. Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem 
zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty 
uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu.  
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§ 2. Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego 
obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. 
W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze 
mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może 
zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego. 
§ 3. Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej 
kwoty.  
 
Art. 102. Nadzór nad postępowaniem mandatowym sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych,  
a w sprawach, o których mowa w art. 95 § 3 - Główny Inspektor Pracy.  
 

Art. ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U.71.12.114 z późn. zm.) 
 
Art. 41. W stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu 
lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego. 

 
 
 

KODEKS KARNY Dz. U z 1997  
  Rozdział XXII   

Przestępstwa przeciwko środowisku  
 

USTAWA 
z dnia 6 czerwca 1997 r.  

Kodeks karny.  
 
 
Art. 181. § 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,  
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub 
zwierzęta powodując istotną szkodę,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza 
rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.  
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  
§ 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie,  
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.  
Art. 182. § 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub ziemię substancją albo promieniowaniem jonizującym 
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,  
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  
Art. 183. § 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo 
transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub 
zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 
rozmiarach, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom przywozi z zagranicy substancje zagrażające 
środowisku. 
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego 
w § 1, 2 i 4. 
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§ 4. Karze określonej w § 1 podlega, kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy lub wywozi 
odpady za granicę. 
§ 5. Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom przywozi z zagranicy lub 
wywozi za granicę odpady niebezpieczne, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
§ 6. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-5 działa nieumyślnie, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
Art. 184. § 1. Kto przewozi, gromadzi, składuje, porzuca lub pozostawia bez właściwego zabezpieczenia 
materiał jądrowy albo inne źródło promieniowania jonizującego, jeżeli może to zagrozić życiu lub zdrowiu 
człowieka lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,  
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1.  
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  
Art. 185. § 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 
2 jest zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  
§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest 
śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.  
Art. 186. § 1. Kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie lub nie używa urządzeń 
zabezpieczających wodę, powietrze lub ziemię przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających 
przed promieniowaniem radioaktywnym lub jonizującym,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  
§ 2. Tej samej karze podlega, kto oddaje lub wbrew obowiązkowi dopuszcza do użytkowania obiekt 
budowlany lub zespół obiektów nie mających wymaganych prawem urządzeń określonych w § 1.  
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,  
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.  
Art. 187. § 1. Kto niszczy, poważnie uszkadza lub istotnie zmniejsza wartość przyrodniczą prawnie 
chronionego terenu lub obiektu, powodując istotną szkodę,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,  
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.  
Art. 188. Kto, na terenie objętym ochroną ze względów przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinie 
takiego terenu, wbrew przepisom, wznosi nowy lub powiększa istniejący obiekt budowlany albo prowadzi 
działalność gospodarczą zagrażającą środowisku,  
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  
 
 
 
 
 
 
Art. 225. § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub 
osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej,  
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
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