Wyższe kary za przestępstwa przeciw środowisku
W odpowiedzi na rosnącą liczbę przestępstw przeciw środowisku, w tym pożarów składowisk odpadów, ukazał się
zapowiadany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej.
Celem zmiany przepisów jest zapewnienie ochrony przed zanieczyszczeniami i promieniowaniem jonizującym
trzech podstawowych elementów środowiska: wody, powietrza i powierzchni ziemi.

Planowane są między innymi:
















obligatoryjne (zamiast fakultatywne) orzeczenie przez sąd nawiązki w wysokości od 10 000 do 10 000 000 zł
na rzecz NFOŚiGW w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku;
kara pozbawienia wolności od roku do lat 5 (zamiast do lat 2) w przypadku niszczenia albo uszkodzenia
powodującego istotną szkodę roślin lub zwierząt na terenie objętym ochroną;
kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 (zamiast od 3 miesięcy do lat 5) za spowodowanie świadomego
zagrożenia życia lub zdrowia człowieka lub znaczące obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi lub
zniszczenie roślin lub zwierząt w znacznych rozmiarach;
kara za ww. szkody wywołane nieumyślnie ma być podwyższona z 2 do 5 lat pozbawienia wolności;
kara od 2 do lat 10 (zamiast od 6 miesięcy do lat 8) pozbawienia wolności za ww. czyn umyślnie popełniony
w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, w zakresie korzystania ze środowiska, na które
wymagane jest pozwolenie, a za nieumyślne działanie takiego sprawcy czynu będzie grozić kara pozbawienia
wolności do lat 5 (zamiast do lat 3);
podwyższenie kary pozbawienia wolności od roku do 10 lat za niezgodne z prawem składowanie, usuwanie,
przetwarzanie lub transport odpadów zagrażające życiu lub zdrowiu człowieka lub istotnie obniżające jakość
wody, powietrza, powierzchni ziemi lub powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym (obecnie
jest od 3 miesięcy do 5 lat);
podwyższenie kary więzienia od 2 do 12 lat za świadomy przywóz lub wywóz za granicę odpadów
niebezpiecznych bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia, albo wbrew jego warunkom (teraz od 6 miesięcy
do 8 lat);
za ww. przestępstwo popełnione nieumyślnie kara będzie wynosić do 5 lat pozbawienia wolności (do tej pory
było do 2 lat);
podwyższenie kary pozbawienia wolności od 2 do 12 lat za przestępstwa przeciw środowisku powodujące
ciężkie uszkodzenie zdrowia człowieka (obecnie od roku do 10 lat);
podwyższenie kary pozbawienia wolności od 2 do 15 lat za przestępstwa przeciw środowisku powodujące
śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób (teraz od 2 do 12 lat);
dla osoby, która wbrew obowiązkowi nie dba lub nie używa urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub
powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających przed skażeniem
promieniotwórczym lub promieniowaniem jonizującym, grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat (zamiast
do lat 2);
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(nowość) nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od jej wymierzenia może nastąpić w przypadku
sprawcy przestępstwa przeciw środowisku, który dobrowolnie naprawił szkodę, a dobrowolna naprawa szkody
w znacznej części może skutkować nadzwyczajnym złagodzeniem kary;
rozniecającym ogień, poza miejscami wyznaczonymi do tego celu, na terenie lasu, na terenach śródleśnych,
na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich albo palenie tytoniu,
z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi grozić ma ograniczenie
wolności, wykonywanie nieodpłatnej pracy na cele społeczne i konieczność naprawy szkody (oprócz
dotychczasowej kary aresztu, grzywny albo nagany);
podwyższenie kary grzywny za zanieczyszczanie pól,
zmiana kar za zaśmiecanie lasu lub składowanie w nim odpadów, karą będzie wykonywanie nieodpłatnej pracy
na cele społeczne, konieczność naprawy szkody i kara grzywny od 500 do 5000 zł;
uzupełnienie katalogu kar za wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych, trzcinowisk lub szuwarów o karę ograniczenia wolności, wykonanie nieodpłatnej pracy na cele
społeczne oraz kary grzywny w wysokości od 20 do 30 000 zł,
rezygnacja z obowiązku okazywania legitymacji przez inspektora ochrony środowiska w przypadku
prowadzenia czynności polegających na:
˗ obserwowaniu i rejestrowaniu przy użyciu środków technicznych, w tym technik satelitarnych
i bezzałogowych statków powietrznych, obrazu zdarzeń oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom,
˗ gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
˗ dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc.

Proponowane zmiany (najczęściej zaostrzenie kar) mają na celu prewencję zbiorową i pojedynczych osób oraz
realizację konstytucyjnego obowiązku ochrony środowiska przez władze publiczne. Nowe sankcje karne mają
w lepszym stopniu odpowiadać stopniowi społecznej szkodliwości czynu i zawinienia.

Nowelizacja przepisów ma:




poprawić niedoskonałości aktualnych regulacji prawnych,
spowodować spadek liczby popełnianych przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku,
zmniejszyć liczbę spraw prowadzonych przez organy ścigania i sądy.

Wszystkie te propozycje mają swoje uzasadnienie i są potrzebne. Jednak należy pamiętać, że nadal ważnym
elementem jest edukacja i zachowanie zdrowego rozsądku. Odpowiednim w tej sytuacji będzie cytat z Konfucjusza
„Żyj i pozwól żyć innym”.

Zobacz też:
- Link do projektu (KPRM UD258)
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