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w sprawie o demoralizację - 60 zł,
w sprawie o czyn karalny - 180 zł,
jeżeli sprawa dotyczy zarówno demoralizacji, jak i czynu karalnego - 180 zł,
w postępowaniu wykonawczym - 240 zł.

w sprawie o demoralizację - 120 zł,
w sprawie o czyn karalny - 360 zł,
jeżeli sprawa dotyczy zarówno demoralizacji, jak i czynu karalnego - 360 zł,
w postępowaniu wykonawczym - 480 zł.

Wprowadzenie przepisów w zakresie stawek opłat i stawek minimalnych
stosowanych w postępowaniach w sprawach nieletnich

Wejście w życie: 1 września 2022 r. 

W zakresie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę
prawnego lub adwokata z urzędu 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu 
Dz. U. poz. 1803

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów
nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu 
Dz. U. poz. 1804

Zgodnie z nowelizacją opłaty wynoszą w postępowaniu w sprawach nieletnich:

W zakresie stawek minimalnych za czynności radców prawnych         
i adwokatów

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych 
Dz. U. poz. 1802

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie 
Dz. U. poz. 1813

Zgodnie z nowelizacją stawki minimalne wynoszą w postępowaniu w sprawach
nieletnich:
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PRAWO KARNE
Podwyższenie nawiązki na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska         
i Gospodarki Wodnej
 
Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
przeciwdziałania przestępczości środowiskowej
Dz.U. poz. 1726

Wejście w życie: 1 września 2022 r. 

Art. 47 §2 k.k. otrzymuje następujące brzmienie: 
„W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku sąd
orzeka, a w wypadku skazania sprawcy za nieumyślne przestępstwo przeciwko
środowisku sąd może orzec, nawiązkę w wysokości od 10 000 do 10 000 000
złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, o którym mowa w art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).”

Podwyższenie zagrożenia ustawowego za wybrane przestępstwa
przeciwko środowisku

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
przeciwdziałania przestępczości środowiskowej
Dz.U. poz. 1726

Wejście w życie: 1 września 2022 r. 

Art. 183 §1 k.k. otrzymuje następujące brzmienie: 
"Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, zbiera, unieszkodliwia,
transportuje odpady lub substancje albo dokonuje odzysku odpadów lub
substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub
zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub
powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10."

Art. 183 §5 k.k. otrzymuje następujące brzmienie: 
„Kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia albo wbrew jego warunkom
przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę odpady niebezpieczne, podlega
karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”.

Wprowadza się przepis art. 183 §5a k.k. zgodnie z którym: 
„Karze określonej w § 5 podlega, kto porzuca odpady niebezpieczne w miejscu
nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.”.
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PRAWO KARNE
Art. 183 §6 k.k. otrzymuje następujące brzmienie: 
„Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-5a działa nieumyślnie, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 5.”

Art. 185 §1 k.k. otrzymuje następujące brzmienie: 
„Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3
lub w art. 184 § 1 lub 2 jest zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w
znacznych rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub
powierzchni ziemi, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”

Art. 185 §2 k.k. otrzymuje następujące brzmienie: 
„Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3
lub w art. 184 § 1 lub 2 jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”

Art. 185 §3 k.k. otrzymuje następujące brzmienie: 
„Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 lub 3
lub w art. 184 § 1 lub 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu
wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od
lat 3.”

Art. 186 §1 k.k. otrzymuje następujące brzmienie: 
„Kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie lub nie używa
urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi przed
zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających przed skażeniem
promieniotwórczym lub promieniowaniem jonizującym, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5."

Wprowadza się nowy przepis – zgodnie z art. 188a k.k. 
„Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1, 3,
5a lub 6 lub w art. 184 § 1 lub 2, który dobrowolnie naprawił szkodę w całości
albo w znacznej części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a
nawet odstąpić od jej wymierzenia.”.

https://www.kancelaria-szip.pl/


PRAWO WYKROCZEŃ
Podwyższenie zagrożenia ustawowego za wybrane wykroczenia
przeciwko środowisku

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu
przeciwdziałania przestępczości środowiskowej
Dz.U. poz. 1726

Wejście w życie: 1 września 2022 r. 

Art. 145 §1 k.w. otrzymuje następujące brzmienie: 
„Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla
publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec,
podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.”

Wprowadza się art. 145 §2 k.w. 
„Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego         
i pomocnictwo są karalne.”

Wprowadza się art. 145 §3 k.w. 
„W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek
przywrócenia do stanu poprzedniego.”

Art. 154 §2 k.w. otrzymuje następujące brzmienie: 
„Kto na nienależący do niego grunt polny wyrzuca kamienie, odpady, złom lub
padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, podlega karze grzywny nie
niższej niż 500 złotych.”. Wprowadza się także §2a i 2b zgodnie z którymi za
wykroczenie to odpowiada także podżegacz oraz pomocnik, jak również nałożyć
można obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego. 

Art. 162 §1 k.w. otrzymuje następujące brzmienie: 
„Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie,
odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, albo w inny
sposób zaśmieca las, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie
niższej niż 500 złotych.”

Art. 162 §2 k.w. otrzymuje następujące brzmienie: 
„Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do
gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000
złotych.”. Ustawodawca wprowadził w §3 odpowiedzialność podżegaczy oraz
pomocników za to wykroczenie, a w nowo dodanym §4 przewidział możliwość
nałożenia obowiązku przywrócenia do stanu poprzedniego. 
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PRAWO WYKROCZEŃ
Zaostrzenie odpowiedzialności za recydywę wykroczeniową

Ustawa dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw
Dz.U. poz. 2328

Wejście w życie: 17 września 2022 r. 

Do art. 38 k.w. dodaje się §2 o następującym brzmieniu: 
Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w
art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1 art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 §
1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania
popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie
niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia.".
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PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Uprawnienie Inspektorów Inspekcji Ochrony Przyrody do nakładania
grzywien za pomocą mandatów karnych

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 sierpnia 2022 r.           
w sprawie wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska są
uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego 
Dz.U. 2022 poz. 1837

Wejście w życie: 1 września 2022 r.

Na mocy nowego Rozporządzenia Ministra Klimatu inspektorom Inspekcji
Ochrony Przyrody nadaje się uprawnienia do nakładania grzywien na mocy
wystawianych mandatów karnych. 
Tym samym, od tej pory wspomniany Inspektor będzie mógł nałożyć grzywnę
mandatem m. in. za wyrzucanie kamieni, odpadów, złomu lub padliny
niebędących odpadami lub inne nieczystości na nienależący do niego grunt rolny
czy też za gospodarowanie odpadami wydobywczymi bez wymaganej decyzji.
Wykaz wykroczeń, za który Inspektorzy mogą nakładać grzywny w drodze
mandatu karnego został określony w § 2 Rozporządzenia. 

Zmiana obowiązujących od ponad 20 lat przepisów techniczno-
budowlanych dot. dróg publicznych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
Dz.U. 2022 poz. 1518

Wejście w życie: 21 września 2022 r. 

Po ponad 20 latach przepisy obowiązujące dotychczas, tj. Rozporządzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących autostrad płatnych - zostaną zastąpione nowymi
przepisami techniczno-budowlanymi dróg. 

Powyższa zmiana ma za zadanie ujednolicenie terminologii w przepisach         
z zakresu zarządzania infrastrukturą drogową jak również realizowania prac
budowlanych na drogach.
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ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Newsletter składa się z wykazu wybranych zmian prawa oraz komentarzy. Część zmian może być powtarzana dla poszczególnych
dziedzin/działów.

Wykaz zmian prawa, które będą miały miejsce w niniejszym numerze, może być niekompletny z uwagi na fakt, iż część aktów prawnych jest
ogłaszana pod koniec miesiąca, a więc jeszcze przed dniem udostępnienia newslettera. Przytoczone orzecznictwo może pochodzić        
z wcześniejszych miesięcy z uwagi na ich późniejszą publikację.

Zastrzegamy, że informacje zawarte w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny i nie stanowią opinii prawnej.  W związku z czym
Kancelaria nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszych informacji bez uprzedniej konsultacji.
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