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Od:
Wysłano: 27 stycznia 2020 08:05
Do: info@klimat.gov.pl
Temat: Petycja w sprawie projektu zmian prawnych w P.o.ś w zakresie zanieczyszczenia

światłem.

Petycja

Adresaci Petycji:

Sz. P. Michał Kurtyka - Minister Klimatu
Ministerstwo Klimatu

Treść petycji:
Działając na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U 1997 r. poz. 483 z późn. zm.) i
art. 2 ust. 1 ustawy o petycjach (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 870) oraz mając na uwadze interes publiczny i dobro
Rzeczpospolitej Polskiej składamy petycję w sprawie podjęcia przez Ministerstwo Klimatu prac nad
projektem zmian prawnych w ustawie Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
uwzględniających ochronę środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem świetlnym oraz
przeciwdziałanie nadmiernej i nieprawidłowej emisji sztucznego światła.

Uzasadnienie
a) prawne:
Sztuczne światło - promieniowanie elektromagnetyczne - to energia w myśl definicji słowa: emisja, podanej
w art. 3 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 r. poz. 1396 z późn. zm., dalej P.o.ś).
Zanieczyszczenie świetlne jako emisja sztucznego światła bardzo wyraźnie podlega i wpisuje się w
definicję słowa: zanieczyszczenie (art. 3 pkt 49) umieszczoną w P.o.ś. Co więcej, poprzez ochronę
środowiska w P.o.ś (art. 3 pkt 13) rozumie się również "przeciwdziałanie zanieczyszczeniom". Mając na
uwadze powyższe, należy jednoznacznie stwierdzić, że obowiązek ochrony środowiska przed
zanieczyszczeniem sztucznym światłem wynika z samej ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Jest zatem
jasnym i oczywistym, że ustawa P.o.ś powinna uwzględniać w swych zapisach ochronę przed nadmierną
emisją  światła do środowiska (energii - art. 3 pkt 4). Warto tu dodatkowo zaznaczyć, że zgodnie z art. 74
ust. 2 Konstytucji RP ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
Pomimo to w całej ustawie P.o.ś ani w innych ustawach czy rozporządzeniach dotyczących ochrony
środowiska nadal brak jest regulacji pozwalających na skuteczne ograniczanie zjawiska zanieczyszczenia
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środowiska naturalnego przez sztuczne światło (ang. light pollution). Brak odpowiednich przepisów
związanych z zanieczyszczeniem świetlnym nie pozwala także na przywracanie elementów przyrodniczych
do stanu właściwego. Dodatkowo należy zauważyć, że w ustawach czy rozporządzeniach związanych z
budownictwem problem przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu światłem także praktycznie nie istnieje. Przy
dzisiejszym stanie prawnym Polsce właściwie każdy użytkownik urządzeń oświetleniowych czy instalacji
może emitować nieograniczone ilości światła do środowiska (chodzi tu przede wszystkim o emisję światła
w górę, ponad poziomy opraw lamp). Taki stan zupełnie nie odpowiada dzisiejszym, najnowszym
standardom techniki oświetleniowej, gdzie minimalizuje się w najwyższym stopniu możliwość
powstawania światła przeszkadzającego i jego ucieczkę w górę.
Obecny stan prawnego nieuregulowania kwestii istniejącego i ciągle rosnącego zanieczyszczenia sztucznym
światłem w Polsce to brak odpowiedniego wypełnienia:
a) Konstytucyjnego Prawa do bezpieczeństwa ekologicznego i ochronny środowiska, które powinno być
zapewnione przez władze publiczne (art 74. ust. 1, 2, 4, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)
oraz
b) podstawowych praw i zasad ochrony środowiska (art. 5, 6, 7 i 8 P.o.ś.).
Ponadto, nieuregulowana emisja światła do powietrza i jej oddziaływanie na florę, faunę i ludzi to brak
należytej ochrony środowiska poprzez nieuwzględnienie wymagań zrównoważonego rozwoju (art. 1 P.o.ś).
W dzisiejszym stanie w Polsce wyraźnie widać, że m.in. Prawo Ochrony Środowiska nie nadąża za
zmieniającą się rzeczywistością i niekontrolowanym zanieczyszczaniem światła przez przedsiębiorców czy
inne osoby fizyczne. Niestety na chwilę obecną w Tytule II i III ustawy P.o.ś wciąż brak odpowiednich
działów przeznaczonych ochronie i przeciwdziałaniu przed zanieczyszczeniem świetlnym. Art. 141 ust. 2
P.o.ś mówi, że „Oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie powinno powodować pogorszenia stanu
środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi”. Niestety, pomimo to, w
naszym kraju źle użytkowane instalacje i urządzenia oświetleniowe powodują pogorszenie stanu
środowiska poprzez nieprawidłową emisję światła i powstające w skutek tego zanieczyszczenie sztucznym
światłem.
Prawo Ochrony Środowiska (lub inne rozporządzenia związane z ochrona przyrody i klimatu) powinny
zawierać odpowiednie zapisy o kontroli i monitorowaniu emisji sztucznego światła do otoczenia ponieważ
"Środowisko w Polsce stanowi wartość konstytucyjną o szczególnym znaczeniu" (jest dobrem wspólnym),
"co znajduje wyraz nie tylko w art. 31 ust. 3, lecz także w art. 5, art. 74 ust. 1 i art. 86 Konstytucji" (wyrok
TK – P 32/05).
Podjęcie prac nad projektami zmian w ustawie P.o.ś (lub innych aktach normatywnych) w zakresie
przeciwdziałania zjawisku zanieczyszczenia światłem, wpisywałoby się w należyte wypełnienie przez
Polskę Art. 191 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. 2004 r. poz. 864), gdzie mowa o
polityce Unii, która przyczynia się do „zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska". Wiele krajów
europejskich a w szczególności Słowenia i Chorwacja ma już odpowiednie akty normatywne, które dają
podstawy chronić środowisko przed zjawiskiem zanieczyszczenia światłem. Zapisy prawne uchwalone w
ww. krajach mogłoby być przykładem do zastosowania w Polsce odpowiednich regulacji wobec problemu
zanieczyszczenia świetlnego.
Choć podstawową funkcją współczesnego prawa ochrony środowiska jest zapobieganie negatywnemu
oddziaływaniu na środowisko to aktualne prawo w Polsce (w szczególności P.o.ś) nie gwarantuje ochrony
przed współczesnym zagrożeniem dla przyrody płynącym z faktu istnienia zanieczyszczenia świetlnego.
Stanowi to zaniedbanie władz publicznych oraz nie pozwala zmniejszać dotychczasowego
zanieczyszczenia, ani nie chroni przed jego narastaniem w przyszłości.

b) faktyczne:
W Polsce z roku na rok rośnie problem zanieczyszczenia środowiska sztucznym światłem (smogiem
świetlnym). Zanieczyszczenie świetlne to nieprawidłowa emisja sztucznego światła do środowiska
naturalnego. Odbywa się ona głównie poprzez ucieczkę światła w górę - ponad poziom źle ustawionych i
zaprojektowanych urządzeń oświetleniowych.
Badania naukowe (http://alandb.darksky.org/) wskazują, że zanieczyszczenie świetlne (ang.: light pollution)
związane jest z licznymi niepożądanymi konsekwencjami dla klimatu, przyrody i ludzi. Zanieczyszczenie
środowiska (np. powietrza - nieba) i otoczenia człowieka sztucznym światłem niekorzystnie wpływa na:
- zdrowie ludzi (rozregulowanie rytmu dobowego)
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- zaburzenia cyklu rozwojowego zwierząt
- utratę walorów kulturalnych i estetycznych danego obszaru przyrodniczego
- astronomię (brak możliwości prowadzenia badań astronomicznych)
- zwiększenie emisji CO2 (a przez to także straty ekonomiczne i marnowanie publicznych pieniędzy)
Powyższe zestawienie wyraźnie pokazuje, że ochrona środowiska przyrodniczego przed wpływem źle
emitowanego światła, mogłaby znaczonego przyczynić się do poprawy funkcjonowanie jego
poszczególnych elementów, a przez to zapewniać równowagę przyrodniczą. Byłoby to dobre nie tylko dla
środowiska naturalnego, ale także dla współczesnego i przyszłego społeczeństwa polskiego.
Mając powyższe na uwadze oraz to że "Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i
poprawy stanu środowiska." (art 74. Konstytucji RP), prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji i
utworzenie projektów zmian prawnych (np. w P.o.ś) chroniących środowisko naturalne i otoczenie
człowieka przez zjawiskiem zanieczyszczenia światłem (smogiem świetlnym).
Nie wyrażamy zgody na upublicznienie żadnych danych osobowych. Wyrażamy jednak zgodę na
komunikowanie się z nami poprzez e-mail. Informuję również, że ustawa o petycjach (art. 8) przewiduję
publikację treści niniejszej petycji na stronach internetowych organu do którego wpłynęła.
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