
 

 

Ochrona środowiska naturalnego .  
 
 
Ochrona środowiska naturalnego -  
Ochrona środowiska – całokształt działań zmierzających do naprawienia wyrządzonych 
szkód lub zapobiegających wyrządzeniu szkód fizycznych otoczeniu lub zasobom 
naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód 
bądź zachęcające do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym 
środki służące oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii. 
Sposoby ochrony środowiska: 

• racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju 

• przeciwdziałanie zanieczyszczeniom. 
• utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego. 
• recykling 
• ograniczaniu emisji substancji szkodliwych poprzez : 

- wybór surowców zawierających możliwie małe ilości zanieczyszczeń  
- stosowanie paliw technologicznych z małą zawartością siarki 
- konstrukcję zbiorników zapewniających ograniczenie zanieczyszczeń magazynowych  
- hermetyzację urządzeń  
- dbałość o szczelność aparatury i urządzeń   
Metody ochrony zasobów środowiska przed zanieczyszczeniami  
Wyróżniamy metody : 

1) Czynne – prowadzące do ograniczania lub likwidacji zanieczyszczeń  
Mogą to być : 

a) ogólne metody powtarzalne dla danej liczby instalacji technologicznych  
b) metody specjalne oczyszczania powietrza i gazów odlotowych , powtarzalne dla 

określonych grup gazowych  
c) metody odpylania powietrza i gazów przemysłowych  
2) Bierne – polegające na tworzeniu stref ochronnych oraz budowie emitorów 

odpowiedniej wysokości  
 
 
Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, opłaty za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska w tym kary za przekroczenie dopuszczalnych parametrów 
pozwolenia wodnoprawnego, emisji gazów do atmosfery itp. określają rozporządzenia .  

Gospodarkę odpadami w Polsce – regulują ustawy:  
• Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21)  
• Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) 
• Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. 

zm.)  
• Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180 poz. 1495 z 

późn. zm.)  
• Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z 

późn. zm.)  
 
 
 



 

 

DZIAŁALNO ŚĆ KONTROLNA  
• Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. 

zm.) Kontrola przestrzegania: • przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym 
użytkowaniu zasobów przyrody • decyzji ustalających warunki korzystania ze 
środowiska • oraz zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości 
emisji Kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed 
zanieczyszczeniem • Udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji 
realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko •  

• Podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem 
wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania 
ze środowiska  

• U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę 
o zamiarze wszczęcia kontroli Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż: - po upływie 
7 dni - i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Nie 
dotrzymanie tego terminu powoduje, że jej wszczęcie wymaga ponownego 
zawiadomienia.  

 
 
 


