
Symboliczne Zakopane 
NSA wyrokiem z 15 marca 2018 r. (sygn. akt II FSK 3579/17), oddalił skargę kasacyjną 

Zakopanego na orzeczenie WSA w Krakowie, który uznał, że miasto bezpodstawnie 

pobierało opłatę miejscową, z uwagi na zanieczyszczenie powietrza, stwierdzając 

równocześnie nieważność uchwały podjętej przez Radę Miasta Zakopanego w 2008 r. Miasto 

obecnie nie może więc pobierać opłaty klimatycznej, a ponadto będzie musiało zwrócić 

poniesione koszty skarżącemu je do sądu turyście. Jest to wyrok prawomocny i ostateczny, 

gdyż prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie zawiera przepisu 

dopuszczającego możliwość rozpoznawania skargi kasacyjnej, bądź zażalenia od orzeczeń 

wydanych przez NSA. Wyrok ten ma duże znaczenie symboliczne, bo przecież uderza 

w ikonę polskiej turystyki i wypoczynku.  

Jest to również obraz sytuacji w jakiej znajduje się prawie cała Polska. Przyjęty miesiąc temu 

wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, w którym stwierdzono naruszenie przez nasz kraj 

prawa Unii w dziedzinie jakości powietrza nie jest też dla nikogo zaskoczeniem. Wykazano, 

że w sposób ciągły były przekraczane dopuszczalne wartości stężenia pyłów PM10 

w powietrzu, którego cząstki nie przekraczają 10 mikrometrów i mogą przenikać do górnych 

dróg oddechowych i płuc.  Jest to głównie wynik tzw. niskiej emisji.  

Pamiętając, że Dyrektywa 2008/50/WE, kodyfikując wcześniejsze akty prawne w dziedzinie 

oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza i określając w szczególności wartości 

dopuszczalne i progi alarmowe dla ochrony zdrowia ludzkiego, weszła w życie 11 czerwca 

2008 r., widzimy na ile nieskuteczne były dotychczasowe działania administracji rządowej 

i samorządów w zakresie ochrony powietrza. 

Na szczęście rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości nie skutkuje automatycznym 

nałożeniem kary finansowej na Polskę. Jest to jednak poważny sygnał, aby zintensyfikować 

działania zmierzające do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy wszyscy. Konieczne 

jest ustanowienie skutecznego systemu ochrony powietrza. Ma temu służyć powołanie 

Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste powietrze”, który ma 

koordynować współpracę międzyresortową w tym zakresie oraz powiązać wszystkie 

możliwości dotyczące środków publicznych na poprawę jakości powietrza oraz wykorzystać 

w tym względzie finansowanie ze środków UE. 

Wizja kraju, w którym wszyscy jesteśmy zmuszeni do wychodzenia w maskach na ulice to 

zły sen, który nie może stać się jawą. 
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