
Dz.U.08.82.501  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ŚRODOWISKA1) 

z dnia 30 kwietnia 2008 r. 

w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku2) 

(Dz. U. z dnia 14 maja 2008 r.) 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria oceny, czy w danym przypadku wystąpiła szkoda w środowisku: 
 1) w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych; 
 2) w wodach; 
 3) w powierzchni ziemi. 

§ 2. Jeżeli w danym przypadku zmiana stanu lub funkcji elementów przyrodniczych ma mierzalny, 
negatywny skutek dla zdrowia ludzi, uznaje się, że wystąpiła szkoda w środowisku. 

§ 3. 1. Kryterium oceny wystąpienia szkody w środowisku w gatunku chronionym jest zmiana lub 
zmiany powodujące jeden lub więcej z następujących mierzalnych skutków: 
 1) zniszczenie lub uszkodzenie siedliska gatunku chronionego; 
 2) pogorszenie stanu lub funkcji populacji gatunku chronionego na terenie gminy lub województwa, 

kraju, regionu biogeograficznego lub Wspólnoty Europejskiej, polegające w szczególności na: 
a) zmniejszeniu liczebności populacji gatunku chronionego, zmniejszeniu jej zagęszczenia lub 

zmniejszeniu zajmowanej przez nią powierzchni lub 
b) pogorszeniu możliwości rozmnażania się populacji gatunku chronionego, jej rozprzestrzeniania się 

lub pogorszeniu innych funkcji życiowych, lub 
c) zwiększeniu śmiertelności, lub 
d) ograniczeniu możliwości kontaktu populacji gatunku chronionego z populacjami sąsiednimi; 

 3) zmniejszenie powierzchni lub pogorszenie użyteczności dla gatunku chronionego zasobów jego 
siedliska na terenie gminy lub województwa, kraju, regionu biogeograficznego lub Wspólnoty 
Europejskiej; 

 4) pogorszenie możliwości ochrony gatunku chronionego, w tym możliwości uzyskania właściwego 
stanu jego ochrony. 
2. Kryterium oceny wystąpienia szkody w środowisku w chronionym siedlisku przyrodniczym jest 

zmiana lub zmiany powodujące jeden lub więcej z następujących mierzalnych skutków: 
 1) zniszczenie lub uszkodzenie części chronionego siedliska przyrodniczego; 
 2) pogorszenie stanu lub funkcji chronionego siedliska przyrodniczego na terenie gminy lub 

województwa, kraju, regionu biogeograficznego lub Wspólnoty Europejskiej, polegające w 
szczególności na: 
a) utracie części związanej z nim różnorodności biologicznej lub 
b) utracie lub pogorszeniu specyficznych cech jego struktury, lub 
c) pogorszeniu realizacji jego funkcji ekosystemowych, lub 
d) pogorszeniu tworzonej przez nie różnorodności krajobrazowej; 

 3) pogorszenie stanu ochrony gatunków chronionych typowych dla chronionego siedliska 
przyrodniczego; 

 4) pogorszenie możliwości ochrony chronionego siedliska przyrodniczego, w tym możliwości uzyskania 
właściwego stanu jego ochrony. 

§ 4. Kryterium oceny wystąpienia szkody w środowisku w wodach jest zmiana lub zmiany 
powodujące jeden lub więcej z następujących mierzalnych skutków: 



 1) pogorszenie możliwości rekreacyjnego wykorzystania kąpielisk w związku ze zmianami jakości wody 
w kąpieliskach, o której mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 
2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.3)); 

 2) pogorszenie warunków poboru lub uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia w związku ze 
zmianami standardów jakości tej wody, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
- Prawo wodne; 

 3) pogorszenie jakości wód śródlądowych stanowiących środowisko życia ryb w warunkach naturalnych 
oraz wód przybrzeżnych będących środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków, o której mowa w 
art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 

 4) pogorszenie składu gatunkowego, liczebności lub struktury flory lub fauny występującej w wodach 
powierzchniowych wraz z otoczeniem tych wód; 

 5) pogorszenie stanu elementów hydromorfologicznych lub warunków fizykochemicznych, w tym w 
szczególności będące następstwem naruszenia zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu 
wodami i ich ochrony, wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne; 

 6) obniżenie poziomu wód podziemnych powodujące niekorzystne zmiany ilościowe i jakościowe wód 
podziemnych i środowisk od nich zależnych; 

 7) podwyższenie poziomu wód podziemnych powodujące niekorzystne zmiany ilościowe i jakościowe 
wód podziemnych i środowisk od nich zależnych. 

§ 5. Kryterium oceny wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi jest zmiana lub zmiany 
powodujące jeden lub więcej z następujących mierzalnych skutków: 
 1) przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, o których mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150); 
 2) konieczność zmiany dotychczasowego sposobu wykorzystania powierzchni ziemi. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

______ 
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 

2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). 

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia załącznika I do dyrektywy 
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. Urz. UE L 143/56 z 30.04.2004, str. 56; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 357). 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 
2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, 
Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, 
poz. 1704. 

 
 


