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10. ROLA I ZADANIA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ

W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
(Katarzyna Piskur)

Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują
kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym
właściwością tych organów, zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) oraz
zgodnie z zapisami ustaw odrębnych.

Do zadań marszałka województwa z mocy przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska
(2001) należy całość spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, a w szczególności za
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór
wód i składowanie odpadów. Ponadto do zadań marszałka w zakresie ochrony środowiska należy:
1. Opracowywanie, realizacja i monitoring wojewódzkich programów w zakresie ochrony

środowiska.
2. Opracowywanie opinii do lokalnych programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
3. Diagnozowanie i ocena sytuacji dotyczącej stanu środowiska w regionie.
4. Realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z opłatą produktową.
5. Realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z prowadzeniem wojewódzkiej bazy

danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarowania
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

6. Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością dotyczącą wprowadzania do obrotu
baterii i akumulatorów.

7. Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością oraz wykazem przedsiębiorców
prowadzących stację demontażu.

8. Prowadzenie rejestru rodzaju, ilości i miejsc występowania substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska oraz instalacji i urządzeń, w których substancje te były
lub są wykorzystywane.

9. Podział i przekazywanie środków pieniężnych pochodzących z opłat na rzecz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz budżetów właściwych powiatów i gmin.

10. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku.
11. Przygotowywanie projektów pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, których funkcjonowanie

ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

12. Prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia treści programu dostosowawczego mającego
na celu osiągnięcie BAT.

13. Przygotowywanie projektów pozwoleń wodnoprawnych.
14. Prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
15. Przygotowywanie projektów decyzji w zakresie gospodarki odpadami.
16. Przygotowywanie projektów pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz

decyzji ustalających dopuszczalne poziomy hałasu.
17. Opracowywanie programów ochrony powietrza mających na celu osiągnięcie dopuszczalnych

poziomów substancji w powietrzu.
18. Opracowywanie programów ochrony środowiska przed hałasem.

Do zadań starosty w zakresie ochrony środowiska, z mocy przepisów ustawy Prawo ochrony
środowiska (2001), należy:
1. Współpraca z organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska.
2. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz wytwarzanie

odpadów.
3. Wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.
4. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych.
5. Prowadzenie postępowań kompensacyjnych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
6. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na: szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowa-

dzania ścieków do wód lub do ziemi oraz stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia
tych pozwoleń, wykonanie urządzeń wodnych w zakresie gospodarki ściekowej, rolnicze
wykorzystanie ścieków w zakresie nie objętym zwykłym korzystaniem z wód, wprowadzanie
do urządzeń kanalizacyjnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska.

7. Dokonywanie przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do
ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, a także realizacji tych pozwoleń.
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8. Nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalację obowiązku prowadzenia pomiarów
wielkości emisji.

9. Wydawanie decyzji eksploatacyjnych dla inwestycji z której emisja nie wymaga pozwolenia
tylko zgłoszenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.

10. Zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalację do przedkładania przeglądu ekologicz-
nego.

11. Wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty negatywnie oddziałujące na środowisko do
usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do
stanu właściwego.

12. Wydawanie postanowień co do konieczności sporządzenia raportu i jego zakresu dla przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wyma-
gany.

13. Wydawanie postanowień uzgadniających przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których raport może być wymagany.

14. Zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
15. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu od-

padów.
16. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów.
17. Prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń

na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów.

18. Wydawanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.
19. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających infor-

macje o środowisku i jego ochronie.
20. Prowadzenie kontroli przestrzegania wymagań i stosowania przepisów o ochronie środowiska.
21. Prowadzenie okresowych badań jakości gleby lub ziemi.

Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska jest tak-
że podstawowym obowiązkiem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zadania w tym zakresie
reguluje ustawa Prawo ochrony środowiska (2001) i ustawy odrębne. Według zapisów ustawy
o samorządzie gminnym (2001), w szczególności zadania własne wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta obejmują sprawy:
1. Ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz

gospodarki wodnej.
2. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komu-

nalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszko-
dliwiania odpadów komunalnych.
Jednym z elementów ochrony środowiska jest również utrzymanie przyrody, w tym istnie-

jącego drzewostanu. Władze gminy odpowiadają ponadto za prawidłową gospodarkę wodną oraz
zaopatrzenie lokalnej społeczności w wodę i odprowadzanie ścieków. Obowiązkiem każdej gminy
jest także utrzymanie porządku i czystości na swoim terenie oraz gospodarowanie odpadami. Na
mocy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie (1996) do zadań jednostek samorządu
gminnego należy:
1. Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku

na terenie gminy.
2. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami

składowisk odpadów komunalnych i obiektów wykorzystania lub unieszkodliwiania tych
odpadów.

3. Zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych przez likwidację składowania
odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych i przeciwdziałanie takiemu składowaniu
oraz organizowanie odbioru odpadów komunalnych z urządzeń ruchomych.

4. Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów podatnych do
wykorzystania oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi i osobami podejmującymi
zbieranie i zagospodarowanie tego rodzaju odpadów.

5. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych.
Na podstawie ustawy Prawo wodne (2001) do zadań organów samorządu terytorialnego

należy:
1. Zatwierdzanie ugody w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach.
2. Nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczysz-

czeniem lub zakazywanie właścicielowi gruntu wprowadzania ścieków bez pozwolenia
wodnoprawnego, jeżeli zagrażają one środowisku.




