
 

 

Nasz znak sprawy: OP.605.7.2019 

Skawina, dnia 17 lipca 2019 r. 

 

 

Pan  

Henryk Kowalczyk 

 

Minister Środowiska 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Zwracam się z prośbą o rozpoczęcie prac nad zmianą zapisów ustawy Prawo ochrony 

środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. mającą na celu zwiększenie ochrony mieszkańców przed 

negatywnym oddziaływaniem przedsiębiorstw. W załączeniu do niniejszego pisma przesyłam 

proponowaną treść najpilniejszych zmian. 

Na terenie Gminy Skawina działa wiele zakładów produkcyjnych, reprezentujących 

bardzo różne branże przemysłu (metalurgiczny, chemiczny, motoryzacyjny), a których 

działalność wpływa na środowisko w szczególności na jakość powietrza. Do Gminy wpływają 

apele i prośby lokalnej społeczności dotyczące potrzeby ograniczenia wpływu i oddziaływania 

prowadzonej działalności przemysłowej. Burmistrz zaniepokojony sygnałami o występowaniu 

istotnego wpływu przedsiębiorstw na stan środowiska podjął działania związane 

z identyfikacją występujących uciążliwości (w szczególności: pyłów zawieszonych 

w powietrzu, substancji chemicznych, odorów). 

Gmina Skawina uruchomiła na terenie strefy przemysłowej niereferencyjny czujnik 

którego odczyty wskazują na niepokojące stężenie Lotnych Związków Organicznych oraz 

formaldehydu. Na terenie miasta problemem jest również bardzo uciążliwe negatywne 

oddziaływanie przedsiębiorstw poprzez odory. Szczególnie istotne dla mieszkańców Gminy 

Skawina stało się przeprowadzenie badań, które pozwolą na stwierdzenie jakie związki 

chemiczne są emitowane do powietrza, czy są one groźne dla życia i zdrowia oraz w jaki 

sposób można się przed nimi chronić. W związku z tym zwracam się również z prośbą 

o uruchomienie monitoringu stężenia substancji charakterystycznych dla emisji 

z przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie miasta Skawina. 



 

 

 

Obecnie współpracujemy z przedstawicielami jednostek naukowych i badawczych jako 

ekspertami w obszarze badań środowiskowych. Współpraca samorządu z jednostkami 

naukowymi znacznie przybliża Gminę do rozwiązania problemu zanieczyszczeń 

przemysłowych, które mają negatywny wpływ na życie i zdrowie ludzi.  

Aktualnie prowadzimy również trudny dialog z zakładami przemysłowymi, by 

w szybkim tempie dokonały niezbędnych inwestycji, które znacznie poprawią jakość 

powietrza w tym w szczególności inwestycji w hermetyzację procesów technologicznych. 

Jednakże bez zmian legislacyjnych działania samorządu będą długotrwałe i mało 

efektywne, dlatego konieczne jest wyposażenie gmin w odpowiednie narzędzia 

administracyjnego oddziaływania na funkcjonujące na jej terenie przedsiębiorstwa. 

 
 

Z poważaniem, 

 

Z-ca Burmistrza  

Tomasz Ożóg 
Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

 

 

Załącznik: 

- propozycje zmian w treści ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- adresat 

- a/a Wydziału OP 

 

Sporządził: GH (tel. 12 277 01 68) 

 

  



 

 

 

Załącznik do pisma znak: OP.605.7.2019 z  dnia 17 lipca 2019r. 

 

projekt 

USTAWA 

z dnia …………………………. 2019 r.  

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 185 ust. 1 przyjmuje brzmienie: „Stronami postępowania o wydanie pozwolenia są 

prowadzący instalację, gminy, powiaty, województwo na terenie których prowadzona będzie 

instalacja oraz, jeżeli w związku z eksploatacją instalacji utworzono obszar ograniczonego 

użytkowania, władający powierzchnią ziemi na tym obszarze.” 

2) w art. 186 ust. 1 dodaje się pkt. 11 w brzmieniu: „eksploatacja instalacji będzie negatywnie 

oddziaływała na zdrowie i życie mieszkańców gminy w której instalacja będzie 

zlokalizowana.” 

3) w art. 186 ust. 1 dodaje się pkt. 12 w brzmieniu: „eksploatacja instalacji zostanie negatywnie 

zaopiniowana przez radę gminy na terenie której prowadzona będzie instalacja, w terminie 30 

dni od dnia otrzymania prośby o opinię przekazaną przez organ wydający pozwolenie. Opinia 

ma charter wiążący dla organu.” 

4) w art. 187 ust. 4 przyjmuje brzmienie: „Gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa 

powinna stwierdzać, że w razie wystąpienia negatywnych skutków w środowisku w wyniku 

niewywiązania się przez podmiot z obowiązków określonych w pozwoleniu, o którym mowa 

w art. 181 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, bank lub firma ubezpieczeniowa ureguluje zobowiązania na rzecz 

organu wydającego pozwolenie. Termin obowiązywania gwarancji bankowej lub polisy 

ubezpieczeniowej na żądanie organu wydającego pozwolenie, może przekraczać termin 

obowiązywania pozwolenia, jednakże nie dłużej niż 24 miesiące od dnia zakończenia 

obowiązywania pozwolenia.” 

4) art. 225 ust. 2 przyjmuje brzmienie: „Redukcja ilości substancji, o której mowa w ust. 1, 

może obejmować redukcję ilości substancji wprowadzanej do powietrza z instalacji spalania 

paliw stałych eksploatowanych w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby 

fizyczne niebędące przedsiębiorcami, usytuowanych na obszarze gminy, w której planowana 

jest budowa nowej instalacji lub dokonanie istotnej zmiany instalacji, poprzez sfinansowanie 

przez podmiot planujący budowę nowej instalacji lub istotną zmianę instalacji, trwałej 

likwidacji instalacji spalania paliw stałych eksploatowanych w ramach zwykłego korzystania 

ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, pod warunkiem dopuszczenia 

takiej redukcji, przez gminę w której planowana jest budowa nowej instalacji lub dokonanie 

istotnej zmiany instalacji.” 

5) art. 225 ust. 3 przyjmuje brzmienie „Za zgodą organu prowadzącego postępowanie 

kompensacyjne oraz gminy, w której planowana jest budowa nowej instalacji lub dokonanie 

istotnej zmiany instalacji, redukcja ilości substancji, o której mowa w ust. 1 i 2, może być 

dokonana na obszarze gminy sąsiadującej z gminą, w której planowana jest budowa nowej 

instalacji lub dokonanie istotnej zmiany instalacji” 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie ………..  

 


