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 Warszawa,26 października 2021 r. 
                              KL/397/279/DZS/2021  

Pan  
Michał Mistrzak  
p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

 

Szanowny Panie, 

W odpowiedzi na prowadzone konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw  

w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (nr w wykazie prac legislacyjnych: UD258), 

przekazuję w załączeniu uwagi Konfederacji Lewiatan. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przedmiotowych uwag, bardzo proszę o kontakt  

z p. Dorotą Zawadzką-Stępniak, Dyrektorką Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji 

Lewiatan, e-mail: dzawadzka-stepniak@konfederacjalewiatan.pl; tel. 22 55 99 925; tel. kom. 502 117 

112. 

 

Z poważaniem,  

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania 

przestępczości środowiskowej (nr w wykazie prac legislacyjnych: UD258). 
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Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu ustawy z dnia 15.10.2021 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości 
środowiskowej (nr z wykazu: UD258) 

 

Lp. 

Jednostka redakcyjna 

projektu ustawy, do 

którego odnosi się uwaga 

Proponowana zmiana przepisu Uzasadnienie zmiany przepisu 

1 Art. 1 pkt 4) Art., 183 § 1. „Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, 

przetwarza, zbiera, dokonuje odzysku, unieszkodliwia 

albo transportuje odpady lub substancje w takich 

warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu 

lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne 

obniżenie, jakości wody, powietrza, lub powierzchni 

ziemi lub zniszczenie powierzchni ziemi lub zniszczenie 

w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega grzywnie 

lub karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”  

Proponujemy dodanie opcji kary grzywny poprzez 

analogię do innych paragrafów zmienianej ustawy, tak, by 

prowadzić dywersyfikację kar w zależności od skali 

naruszenia.   

2 Art. 3 Art. 10b ust. 3 

Proponujemy rezygnację ze zmiany art. 10b ust.3. 

Proponujemy powrót do konieczności okazania 

legitymacji w przypadkach określonych w art. 10b ust. 3, 

pkt 1, 2 oraz 6. W przypadku prowadzenia oględzin, czy 

zbierania materiału dowodowego (np.: pobory próbek) 

zwykle konieczne jest wejście na teren ogrodzonego 

zakładu/nieruchomości. Żaden właściciel czy zarządca 

nieruchomości nie powinien być zmuszany do 

wpuszczania na swój teren osoby podającej się za 

inspektora WIOŚ, który nie okaże legitymacji służbowej. 

Niesie to za sobą zbyt duże ryzyko wpuszczenia na teren 

osób nieuprawnionych o nieznanych intencjach. Mogłoby 

to doprowadzić do kradzieży tajemnicy przedsiębiorstw 

lub narazić pracowników na niebezpieczeństwo. Mając to 

na uwadze, w naszej opinii nie powinno zostać udzielone 
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prawo prowadzenia ww. działań bez okazania legitymacji. 

Ponadto należy podkreślić, że WIOŚ ma prawo 

prowadzenia kontroli interwencyjnych, niewymagających 

wcześniejszego zawiadamiania kontrolowanych 

podmiotów. Oznacza to, że w przypadku podejrzenia 

przestępstwa WIOŚ ma możliwość prowadzenia czynności 

kontrolnych w taki sposób, by podmiot łamiący przepisy 

nie miał możliwości zacierania śladów, czy ukrywania 

dowodów. 

 


