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Ilość wydanych orzeczeń przez RDOŚ 
z podziałem na poszczególne lata
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Inwestycje najczęściej realizowane na terenie 

województwa zachodniopomorskiego



Zespoły elektrowni wiatrowych -
farma wiatrowa Lake Ostrowo

www.dongenergy.com

www.dongenergy.com

www.dongenergy.com



Inwestycje drogowe - budowa obwodnicy Stargardu 
Szczecińskiego w ciągu drogi ekspresowej S-10

www.gddkia.gov.pl

www.gddkia.gov.pl



c.d.

- Zabudowa mieszkaniowa

- Realizacja obiektów usługowo-handlowych

- Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów

- Wycinka drzew

- Biogazownie



Największe inwestycje podlegające dofinansowaniu ze 
środków UE zrealizowane lub będące w trakcie realizacji

Budowa terminala przeładunkowego - obecnie w trakcie realizacji – termin 

zakończenia 2014 r.

www.polskielng.plwww.polskielng.pl

http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/podglad-budowy-terminalu-lng/


Zachodniopomorski

Szlak Żeglarski

Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć 

portów turystycznych Pomorza 

Zachodniego” obejmuje budowę infrastruktury 

sieci portów i przystani jachtowych w otoczeniu 

Zalewu Szczecińskiego, w Szczecinie oraz na 

wybrzeżu Bałtyku

-budowa marin i portów turystycznych w: 

Szczecinie (Wyspa Grodzka), Wolinie, Wapnicy 

(Gmina Międzyzdroje), Kamieniu Pomorskim, 

Dziwnowie i w Darłowie 

- modernizacja marin i przystani jachtowych w 

Szczecinie (Marina Pogoń i Przystań Jachtowa 

AZS) oraz Portu Jachtowego w Kołobrzegu.



„Budowa pomostów pływających –

przystań Jachtowa Jacht Klub AZS w 

Szczecinie, ul. Przestrzenna 9”

Budowa przystani jachtowej na 

pomostach pływających w Basenie 

Rybackim w Darłowie

Port jachtowy Szczecin – Wyspa Grodzka. 

(Przygotowanie Wyspy Grodzkiej pod budowę 

transgranicznej bazy turystyki Żeglarskiej) 

www.zrot.pl

www.zrot.pl

www.zrot.pl



Budowa portu jachtowego w 

Dziwnowie wraz z rozbudową 

przystani sezonowej przy 

Wybrzeżu Kościuszkowskim

Port Jachtowy w Kamieniu 

Pomorskim 

wraz z infrastruktura towarzyszącą

www.zrot.pl

www.zrot.pl



Modernizacja i rozbudowa 

Portu Jachtowego w Kołobrzegu

Rozbudowa przystani żeglarskiej 

związana z robotami bagrowniczymi

www.zrot.pl

www.zrot.pl



Budowa Portu Jachtowego w 

Miejscowości Wapnica w gminie 

Międzyzdroje

Basen Jachtowy w Wolinie

www.zrot.pl

www.zrot.pl



Budowa gazociągów Szczecin –Gdańsk, 
Świnoujście - Szczecin

Szczecin –Gdańsk

Świnoujście - Szczecin

-o długości około 80 kilometrów i średnicy 800 mm, który 

będzie przebiegał przez teren pięciu gmin województwa 

zachodniopomorskiego: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, 

Stępnica oraz Goleniów, łącząc Terminal LNG w 

Świnoujściu z polską siecią przesyłową w rejonie 

Goleniowa.,

-- Inwestycja ta jest związana z powstającym terminalem 

regazyfikacyjnym gazu skroplonego (LNG) w Świnoujściu, 

jak również stanowi element rozwoju transgranicznej

infrastruktury przesyłowej w rejonie Morza Bałtyckiego 

(Baltic Interconnection).

- Zakończenie inwestycji planowane jest w 2013 roku.

-o średnicy 700 mm i długości 265 km, 

zlokalizowanego na obszarze województw 

zachodniopomorskiego i pomorskiego,

- Inwestycja realizowana jest w czterech etapach,

-- zakończenie budowy gazociągu planowane jest w 

2013 roku
www.gaz-system.pl

www.gaz-system.pl

http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/Nasze_inwestycje/Szczecin_Gdansk.png
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/Nasze_inwestycje/Swinoujscie-Szczecin.png


Modernizacja Regionalnej Linii Kolejowej nr 403 Wałcz – Kalisz Pomorski –
Ulikowo

Modernizacja Regionalnej Linii Kolejowej nr 402  

Modernizacja regionalnej linii kolejowej 402 

Goleniów - Kołobrzeg wraz z budową 

łącznicy do Portu Lotniczego Szczecin -

Goleniów

www.plk-sa.pl

www.plk-sa.pl



Problemy proceduralne związane 
z postępowaniami ooś

1. Niezgodność lokalizacji planowanej inwestycji z 
zapisami m.p.z.p.

RDOŚ jako organ wydający – odmowa określenia środowiskowych uwarunkowań (farma wiatrowa)

RDOŚ jako organ opiniujący – zapytanie do organu prowadzącego postępowanie o zgodność z 
dokumentem planistycznym – potwierdzenie przez organ prowadzący zgodności – zajęcie przez RDOŚ 
stanowiska (kanalizacja w postępowaniu Naturowym, biogazownia)

2.  Niezgodność parametrów planowanej inwestycji  
z ustaleniami m.p.z.p.

Wskazanie inwestorowi na podejrzenie niezgodności – inwestor modyfikuje parametry 
inwestycji w taki sposób, aby była zachowana zgodność z ustaleniami m.p.z.p.



Problemy proceduralne związane 
z postępowaniami ooś

3. Postępowanie ooś - istnieją zakazy w innych 
przepisach, które wskazują na brak możliwości 
realizacji inwestycji np.:

a. Uchwała Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w 
sprawie obszarów chronionego krajobrazu

b. rozporządzenia w sprawie planów ochrony rezerwatów

c. ograniczenia wynikające z zapisów ustawy prawo geologiczne i 
górnicze 

Pismo informujące organ prowadzący o tym, że istnieją przepisy które 
uniemożliwiają uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych, a tym samym 
realizację planowanej inwestycji  (stawy rekreacyjne, wydobywanie kruszywa ze 
złoża).



Problemy proceduralne związane 
z postępowaniami ooś

4. W opinii organu prowadzącego postępowanie (burmistrz gminy) brak 
możliwości wydania przez RDOŚ negatu w postępowaniu 
uzgodnieniowym (ferma norek)

• Art. 77. 1. Jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji 
uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska 

• Art. 81 ust. 2. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie 
może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą 
przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Postępowanie uzgodnieniowe – odmowa uzgodnienia przez RDOŚ – burmistrz gminy w trybie art. 111 § 1 
ustawy K.p.a. zażądał uzupełnienia ww. postanowienia o rozstrzygnięcie – RDOŚ sprostował zapis w 
zakresie rozstrzygnięcia ww. postanowienia  - zażalenie burmistrza – przesłanie do GDOŚ- stwierdzenie 
niedopuszczalności wniesienia zażalenia – decyzja negatywna burmistrza z podkreśleniem, że RDOŚ źle 
wg niego nie będzie negatywnego wpływu na środowisko



c.d.

5. Wydanie negatywnego rozstrzygnięcia przez RDOŚ 
jako organ prowadzący postępowanie w sprawie 
wydania dś

Art. 82 ust. 3 ustawy ooś - Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



c.d.

6. Kwalifikacja przedsięwzięć z ustalonymi 
wartościami progowymi

§ 3. 1.45 instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania 

biogazu rolniczego w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 
r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.9)) o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub 
wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż 
produkcja energii elektrycznej;

§ 3. 1.103 chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 
40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)

§ 2. 1.5 instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy 
nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW oraz lokalizowane na obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej;



c.d.
7. Nadanie decyzji środowiskowej rygoru natychmiastowej 

wykonalności
Art. 108. § 1. K.p.a. Decyzji, od której służy odwołanie, może być 
nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to 
niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego 
albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed 
ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny 
lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku 
organ administracji publicznej może w drodze postanowienia 
zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.
§ 2. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany 
decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ wydaje 
postanowienie, na które służy stronie zażalenie.



c.d.

8. Zawiadomienie przez RDOŚ strony o możliwości 
zapoznania się z zebranym materiałem 
dowodowym przed wydaniem postanowienia



c.d.

9. Udział organizacji ekologicznych w 
postępowaniach ooś

Art. 44. 1. ustawy ooś Organizacje ekologiczne, które powołując się na 
swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym 
postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w 
nim na prawach strony. 

Art. 31. § 1. Organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej 
osoby występować z żądaniem:

1) wszczęcia postępowania,

2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,

jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy 
przemawia za tym interes społeczny.



Dziękuję za uwagę

Fot.. G. Domian RDOŚ Szczecin


