
Procedury wydawania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i oceny oddziaływania na 

środowisko – problemy w województwie
kujawsko - pomorskim



W roku 2012 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska                   
w Bydgoszczy wpłynęło 1948 spraw (postępowań 

administracyjnych) z czego 1735 zostało zakończonych.



Około 50 % wniosków złożonych przez 
Inwestora wymaga przynajmniej 

jednokrotnego uzupełnienia 
dokumentacji.



Sprawy wszczęte w IV kwartale 2011 r. Podział spraw ze 

względu na ilość wezwań do uzupełnienia braków w sprawie, 

na podstawie art. 50 i 64



Problemy dotyczące działań Inwestorów



„Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez 

poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 

na odcinku Toruń - Bydgoszcz”

Wniosek ten był składany dwukrotnie. 

prace w całości prowadzone będą w ramach obecnie zajmowanego 

pasa gruntu, po istniejącym śladzie linii kolejowej

przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko określonych w art. 59 ust. 1 

ustawy ooś i wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia           

9 listopada 2010 r. 

1.

2.

wniosek rozszerzony o prace związane z wymianą 5 przęseł 

stalowych (dźwigarów), naprawą przyczółków, ciosów 

podłożyskowych, skrzydeł i łożysk wiaduktu kolejowego 

(powiększenie zakresu inwestycji)

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez ooś

decyzja umarzająca postępowanie bez screeningu



„Modernizacja linii kolejowej C-E 65 na odcinku 

(Gdynia) – Tczew – Bydgoszcz – Inowrocław –

Zduńska Wola – Karsznice – Tarnowskie Góry –

Pszczyna oraz wybudowania krótkich odcinków 

nowych linii.”

Pełnomocnik Inwestora załączył do wniosku raport w ramach studium 
wykonalności. Opracowanie to zawierało ogólną koncepcję zamierzenia 

budowlanego i było za mało szczegółowe do prawidłowej oceny oddziaływania           
na środowisko. Uszczegółowienie miało nastąpić, zdaniem autorów, na etapie 

projektu budowlanego, np.: 

• „na etapie sporządzania Projektu budowlanego długość i rozmieszczenie wygrodzeń 
ochronnych należy dostosować do szczegółowych rozwiązań projektowych (obiektów 
mostowych, przebiegu dróg serwisowych, ekranów akustycznych, urządzeń 
podczyszczających, itp.”, 

• „W projekcie budowlanym, proponując rozwiązania zgodnie z przedstawionymi obecnie 
kierunkami oraz wskazując już konkretne technologie, w których powinny one zostać 
zrealizowane, projektanci mogą ograniczyć ingerencję w środowisko gruntowo-wodne. 
Dotyczy to np. budowy systemu odwodnienia linii w postaci płytkich, szerszych rowów                   
w miejsce typowych, wąskich i głębokich. Wykorzystanie zbiorników infiltracyjno-
odparowujących, jako alternatywy dla bezpośredniego zrzutu do odbiorników 
powierzchniowych itp. Są to szczegóły, o których obecnie na etapie studium trudno 
rozmawiać”,



W związku z powyższym w trakcie 
postępowania administracyjnego 

Pełnomocnik Inwestora był 10 razy 
wzywany (przez poszczególne RDOŚ                 
i PWIS) do uzupełnienia informacji 
zawartych w studium wykonalności. 

Z tego też względu decyzja                                
o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydana była  po 14 miesiącach                       
od wpływu wniosku z obowiązkiem 
przeprowadzenia ponownej oceny                   
w ramach postępowania w sprawie 
wydania pozwolenia na budowę.



Budowa układu komunikacyjnego północno – wschodniej części 

bydgosko – toruńskiego obszaru metropolitalnego – połączenie drogi 

krajowej nr 80 z węzłem Turzno na autostradzie A-1.

Doszło do złożenia przez pełnomocnika inwestora wniosku o wydanie 
decyzji preferującej inny wariant realizacyjny (wariant II), niż zaplanował 

to inwestor(wariant IV). 

W trakcie przeprowadzonej procedury strony postępowania składały 
wnioski przeciwko wnioskowanemu wariantowi, motywując to 

przeprowadzanymi konsultacjami społecznymi, gdzie wypracowano 
wspólnie z Inwestorem wariant IV. 

Ten brak komunikacji pomiędzy inwestorem a pełnomocnikiem skutkował 
koniecznością zawieszenia postępowania na 3 miesiące, w celu 

zmodyfikowania dokumentacji środowiskowej . W wyniku ustalenia 
zakresu raportu postępowanie zostało zawieszone na okres 4 m-cy, który 

potrzebny był wykonawcy raportu do „przerobienia go” na właściwy 
wariant. 





Problemy związane z miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego



Brak miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego

W roku 2010 obowiązujące 
dokumenty obejmowały jedynie 
3,8% powierzchni województwa 
kujawsko-pomorskiego (średnio 

w kraju ponad 26%), zaś 
dokumenty w opracowaniu 

kolejne 4,1% (w kraju blisko 
8%).



W praktyce sytuacja jest odwrotna, tzn. dla planowanych 
inwestycji, w szczególności mogących znacząco oddziaływać            

na środowisko, nie obowiązują miejscowe plany.                                 
W konsekwencji wystarczy uzyskać decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach, aby zrealizować konkretne przedsięwzięcie. 
W takiej też sytuacji tworzy się chaos przestrzenny, polegający 

na mieszaniu inwestycji uciążliwych dla środowiska z obiektami 
„chronionymi” (np. zabudową mieszkaniową). Skutkiem 

powyższego są najczęściej konflikty społeczne.

Podstawą do wyznaczania sposobów 

zagospodarowania terenów są miejscowe plany, 

natomiast decyzje o warunkach zabudowy powinny 

być wydawane w drodze wyjątku,

tj. w przypadku braku planu.



„Budowa jednej turbiny wiatrowej o mocy 0,6 
MW, wysokości wieży 75 m i długości łopaty 22 
m, zlokalizowanej w miejscowości Raciążek, gm. 

Raciążek” – odległość od zabudowy ok. 140 m



„Budowa gospodarstwa rolnego specjalizującego się w 

hodowli norek na terenie działki rolnej o nr ewid. 131/6 

w m. Ośno, gm. Janowiec Wielkopolski”, realizowana 

w odległości 100 m od zabudowy

Hodowla norek



Bezużyteczność miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego

Sporządzanie miejscowych planów w praktyce ma na celu 

wyłącznie przyspieszenie i ułatwienie „przejścia” procedur 

administracyjnych; nie jest to natomiast sposób na uniknięcie 

chaosu przestrzennego, czy też docelowe utrzymanie ładu 

przestrzennego. W takich też przypadkach ustalenia miejscowych 

planów są bardzo ogólnikowe, w żaden sposób nie ograniczające 

realizację inwestycji (w zasadzie można wszystko). Skutek 

powyższego jest taki sam jak wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy (chaos przestrzenny).



Burmistrz Gminy przesłał do tut. Organu projekty miejscowych 
planów dla terenów położonych w rejonie miejscowości Czeczewo 

oraz Radzyń Wybudowanie, których ustalenia wskazywały 
planowaną realizację elektrowni wiatrowej do 3 MW w odległości 

ok. 300 m od zabudowy zagrodowej. Mimo uwag wniesionych 
przez RDOŚ w Bydgoszczy, Burmistrz uchwalił ww. plan. 



Przykłady ogólnikowych zapisów, w tym wynikających

z obowiązujących przepisów prawa, których wprowadzenie

do ustaleń miejscowego planu – w zasadzie nic nie zmienia 

(identyczna sytuacja jak w przypadku wydania decyzji

o warunkach zabudowy):

„zakaz realizacji inwestycji, których uciążliwość wykracza poza 
granicę działki Inwestora”;

„uciążliwość zakładu musi się zmieścić w granicach działki 
Inwestora”;

„zakaz realizacji inwestycji, których eksploatacja powoduje 
przekroczenie standardów jakości środowiska poza granicą 

działki inwestycji”;

„zakaz realizacji inwestycji, dla których raport oddziaływania na 
środowisko wykaże znaczące negatywne oddziaływanie na 

środowisko”;

„nakaz stosowania kolorystyki umożliwiającej wkomponowanie 
się budynku w krajobraz”;

„zakaz stosowania paliw, których zastosowanie jako czynnika 
grzewczego spowoduje przekroczenie standardów jakości 

powietrza”.



Najczęstszą projektowaną funkcją, w okresie powstania 

RDOŚ, było przeznaczenie „MN/MW/P” - zabudowa 

mieszkaniowa jedno- i wielorodzinna oraz produkcja, składy

i magazyny, bez jakichkolwiek konkretnych ograniczeń.

W konsekwencji powyższego 
może okazać się, że np. blok 
mieszkalny wielorodzinny, 

kilkukondygnacyjny otoczony 
będzie z jednej strony produkcją 

(w tym niskie kominy), natomiast 
z drugiej np. zabudową 

mieszkaniową jednorodzinną, 
gdzie wylot komina usytuowany 

będzie na poziomie ok. 3 
kondygnacji bloku mieszkalnego 

(problem niskiej emisji).



Urzędnicy najczęściej tłumaczą się w sposób następujący: 
dlaczego mamy wprowadzać konkretne ograniczenia, zakazy; 
przecież inwestor mógłby na podstawie decyzji o warunkach 

zabudowy zrealizować inwestycję i w takim przypadku 
uniknąłby tychże ograniczeń (nie utrudniajmy więc 

Inwestorowi).



Niejasne zapisy w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego

„Budowa wytwórni paliwa stałego w miejscowości Dobre
przy ul. Fabrycznej”

Inwestycja obejmuje budowę wytwórni paliwa stałego z odpadów komunalnych.
Produkcja brykietu oparta będzie na innowacyjnej technologii BRIKOZIT,
polegającej na zastosowaniu zamkniętego systemu przetwarzania materiałów
resztkowych (z odpadów komunalnych) na wysokopoziomową energię.
Rozdrobnione odpady będą suszone oraz wymieszane z materiałami
dodatkowymi, tj. węglem, wapniem i katalizatorami. Pellet tłoczony będzie przy
ciśnieniu procesowym między 1000 a 13000 bar i w temperaturze powyżej
240ºC. Zakład będzie przetwarzał początkowo 47 580 Mg odpadów na rok,
a docelowo 237 900 Mg odpadów na rok.

Inwestor - § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia RM z dnia 9 listopada 2004 r. 

RDOŚ - § 2 ust. 1 pkt 40



Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy przedmiotowe działki, na których planuje się
usytuowanie Zakładu, stanowią „teren o funkcji produkcyjno-
usługowej, składów i baz budowlanych, jako wielofunkcyjny”

W ustaleniach ogólnych z zakresu zagospodarowania przestrzennego
tego terenu zapisano, iż „Utylizacja i składowanie odpadów
nieczystości stałych i płynnych jest na terenach wielofunkcyjnych
produkcyjno – usługowych całkowicie zabroniona.”

Olbrzymie konflikty społeczne

RDOŚ dwukrotnie pytał Wójta o zgodność z mpzp – opinia 

pozytywna, Generalny projektant mpzp dał opinię, że inwestycja nie 

jest zgodna z mpzp.



Przedsięwzięcia istniejące



Inwestorzy poprzez chęć 
uzyskania decyzji o 

środowiskowych 
uwarunkowaniach próbują 

dokonać legalizacji samowoli 
budowlanej.

Takie postępowania jest 
niezgodne z przepisami ustawy 
ooś ponieważ ww. decyzja jest 

wydawana wyłącznie dla 
planowanych przedsięwzięć.



Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
(i tym samym przeprowadzenie oceny oddziaływania 

na środowisko lub tylko etapu selekcji tzw. 
„screeningu”) po uzyskaniu pozwolenia na realizację 

przedsięwzięcia, a tym bardziej po jego zrealizowaniu, 
jest sprzeczne z przepisami dyrektywy Rady nr 

85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie 
oceny wpływu wywieranego przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
(Dz. Urz. WE L 175 z 5.7.1985 z późn. zm.)



Ustawa z dnia 3 października 2008 r.                  
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa      
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko w art. 72 

ust. 1 i 2 przesądza, że uzyskanie 
decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach ma nastąpić przed 
wydaniem decyzji zezwalających na 

realizację przedsięwzięcia (np. 
pozwolenia na zmianę sposobu 

użytkowania) i przed rozpoczęciem
jego realizacji.



„Legalizacja urządzenia wodnego, tj. pomostów 

pływających użytkowanych w Marinie 

Zarzeczewo.”

Pomosty zostały umieszczone na wodach zatoki Zarzeczewo w 1976 r.

Odmowa RDOŚ            Decyzja umorzeniowa Gminy          Legalizacja Starostwo



„Prowadzenie punktu zbierania lub przeładunku 

odpadów, w tym złomu, na działce nr 39/5 obręb

Osiek n/W”

Na etapie analizy przesłanej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, do tut. Organu 
wpłynął protest mieszkańców Osieka, w którym podano, że już od kwietnia br. na działce nr 39/5 w Osieku 

gromadzone są hałdy odpadów. 

RDOŚ w Bydgoszczy pismem, wezwał Inwestora m.in. o wyjaśnienie, czy przedmiotowa inwestycja jest 
planowana, czy istniejąca.

W odpowiedzi przesłanej dnia 14 sierpnia 2012 r. Wnioskodawca stwierdził,
że: „Planowana inwestycja jest istniejąca”.

Mając powyższe na uwadze, przeprowadzona została wizja terenowa, która wykazała, że na ww. terenie, w 
chwili obecnej są gromadzone odpady, w istniejącym obiekcie oraz poza nim, w postaci hałd zbelowanych 

odpadów tekstylnych

W związku z powyższym, stwierdzono, że brak jest podstawy prawnej do wydania opinii w sprawie 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia. Na 
podstawie niniejszej opinii Wójt Gminy Obrowo wydał decyzję odmawiającą, od której Inwestor złożył 

odwołanie.





SKO uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało ją 

do ponownego rozpatrzenia

„(...) jeżeli taka ocena dotyczy przedsięwzięć zrealizowanych poza 
obowiązującym porządkiem prawnym, a w ramach postępowania 

zamierzającego do jego legalizacji inwestor wnioskuje o wydanie takiej oceny 
środowiskowej, to za celowe należy uznać przeprowadzenie takiej oceny i 

uzyskanie pełnej wiedzy na temat skutków środowiskowych tej inwestycji. W 
związku z czym pojęcie „planowane przedsięwzięcie” w znaczeniu nadanym 
mu w ustawie ooś, należy interpretować nie tylko literalnie, to jest nie jako 

przedsięwzięcia „dopiero planowane” czyli nieistniejące, ale jako 
przedsięwzięcie docelowe zamierzone przez inwestora. (…) W związku z 

tym nie powinno mieć znaczenia dla organu prowadzącego postępowanie 
w sprawie środowiskowych uwarunkowań, czy na działce inwestora 
znajduje się jakaś inwestycja. Rolą organu jest bowiem określenie 

warunków środowiskowych dla zamierzenia wskazanego we wniosku, a 
nie kontrola istniejącego zagospodarowania działki.”



„Budowa Przedsiębiorstwa Handlowo –

Usługowego”

W RDOŚ w Bydgoszczy, toczyło się 
postępowanie dotyczące 

przedmiotowej inwestycji, które 
zostało zakończone postanowieniem 

odmawiającym wydania opinii w 
sprawie konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko, w 

którym znalazł się zapis:
„Przeprowadzenie postępowania w 

powyższej sprawie, będzie możliwe po 
udokumentowanym uprzątnięciu 
terenu, czyli usunięciu odpadów 
gromadzonych w miejscu do tego 
nieprzeznaczonym oraz likwidacji 

spowodowanych przez nie zniszczeń i 
zanieczyszczeń terenu, w sposób 

zgodny z obowiązującymi 
przepisami.(...)”



Kwalifikacja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów              

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 

1397)

Dużo trudności 
wójtom/burmistrzom/prezydentom 

miast oraz Inwestorom sprawia 
interpretacja zapisów § 2 i 3 ust. 2 
rozporządzenia Rady Ministrów                  

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

Nr 213, poz. 1397), przede wszystkim 
w kwestii rozbudowy istniejącego 

zakładu. 



„Modernizacja i rozbudowa warsztatu mechanicznego na 

działce o nr ewid. 21, obręb Szabda”

Planowane przedsięwzięcie obejmowało będzie 
tylko niezbędne prace remontowe (wymiana dachu, 
okien, drzwi) oraz rozbudowę o 65 m2 istniejącego 
budynku. Budynek wymaga modernizacji, ponieważ 
powstał w 1977 r. Obecnie w zakładzie wykonywane 

są prace blacharskie i mechaniczne.

Inwestor twierdzi, że po rozbudowie warsztatu nie 
zwiększy się emisja hałasu i zanieczyszczeń do 

powietrza atmosferycznego oraz nie zmieni się ilość 
naprawianych pojazdów. Podkreśla jednoznacznie, 

że ma to tylko na celu usprawnienie 
funkcjonującego obiektu (więcej miejsca dla 

pracowników).



Problem kwalifikacji inwestycje wymienionych § 3 ust. 1 pkt 52, pkt 53, 

pkt 54 [odpowiednio zabudowa przemysłowa i magazynowa (...), 

zabudowa mieszkaniowa (...), zabudowa usługowa (…)]., ze względu na 

wielkość zabudowy.

W powyższych przepisach określono szczegółowe kryteria warunkujące zakwalifikowanie danej 
inwestycji do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przez powierzchnia zabudowy, zgodnie z rozporządzeniem należy rozumieć powierzchnie terenu 
zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w 
wyniku realizacji przedsięwzięcia.

W niektórych przypadkach Inwestorzy interpretując powyższy zapis uwzględniają tylko
i wyłącznie powierzchnie zabudowane i utwardzone, a nie wliczają np. terenów zielni
urządzonej jaka powstanie na potrzeby inwestycji (np. osiedle zabudowy mieszkaniowej),
co może decydować o właściwym zakwalifikowaniu przedsięwzięcia, a tym samym uznania czy
jego realizacja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,



„Budowa osiedla składającego się z 51 budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, wolnostojących, usytuowanych na nieruchomościach 

oznaczonych nr ew. 237/1 i 238/2 oraz „Budowa osiedla składającego się z 

18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, 

usytuowanych na nieruchomościach oznaczonych nr ew. 228/1, 229/1, 230/1, 

231/1, 191/1, 192/1, 190/1, 193/1”



Według wskazanych przez Inwestora informacji 
łączna powierzchnia zabudowy osiedla 18 

domków to 4797 m2, a osiedla 51 domków 13617 
m2 łącznie 18414 m2 (1,8414 ha). W związku z 
tym Inwestor stwierdził, że przedsięwzięcie nie 

osiąga progów określonych w § 3 ust. 1 pkt 53 lit. 
b tiret 2 ( pow. 2 ha). Nie uwzględnił jednak 

powierzchni pozostałej jaka zostanie 
przekształcona w wyniku realizacji inwestycji np. 

projektowane trawniki.  

Gmina i RDOŚ w Bydgoszczy stwierdził,                       
iż w ramach przedsięwzięcia przewiduje się 

budowę dwóch osiedli mieszkaniowych (dla 18             
i 51 domów) wraz z infrastrukturą towarzyszącą: 
drogi, ciągi pieszo-jezdne, dojazdy do budynków, 

zabudowy śmietników itp., a także planuje się 
trawniki oraz posadzenie drzew i krzewów                 

o łącznej powierzchni 6,8 ha, w związku z czym 
zamierzenie osiąga progi określone w § 3 ust.1 

pkt 53 lit. B tiret 2



Problemy dotyczące postępowań                          

w przypadku braku kwalifikacji – z uwagi 

na finansowanie ze środków UE

W przypadku braku kwalifikacji 
przedsięwzięcia, Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy najczęściej 
przeprowadza screening i wydaje 

postanowienie o odmowie wydania opinii, 
zwłaszcza kiedy inwestycja jest dofinansowana 

ze środków unijnych, przykładem jest 
przedsięwzięcie pn.: „Termomodernizacja 

budynku remizo-świetlicy w Zieleniu”. 
Pomimo takiego postępowania tut. Organ 

uważa, że przedmiotowe sprawy powinny być 
umarzane po złożeniu wniosku do właściwego 

np. wójta, ponieważ wydane postanowienie 
odmawiające i tak w żaden sposób nie wiąże 

Inwestora, a więc jest bezzasadna.



Zmiana decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach –– a czas inwestorów –

a finansowanie UE

Ze względu na rozszerzenie planowanej inwestycji Inwestor występuje o zmianę decyzji                
o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z tym pojawia się problem, jaki 

dokument powinien stanowić załącznik do wniosku o zmianę decyzji – raport                                 
o oddziaływaniu na środowisko, np. w formie aneksu, czy karta informacyjna 

przedsięwzięcia i jaki tok postępowania przyjąć w przypadku zmiany decyzji pierwotnej

1. Różne interpretacje  zapisu ust. 87 ustawy ooś

2. Czas inwestora

3. Finansowanie z funduszy UE



Budowa farmy fotowoltaicznej Łaszewo II o mocy do 1 MW

i powierzchni 1,2 ha

Zamierzenie zlokalizowane jest w OChK Doliny Drwęcy gdzie obowiązuje 
zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od 

linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych

Od strony zachodniej granicę stanowi rów odwadniający porośnięty 
drzewostanem liściastym

Zgodnie z opinią Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 7 lutego 2013 r. inwestycje polegające na montażu ogniw 

fotowoltaicznych podłączonych do sieci elektroenergetycznej i służących do 
produkcji energii elektrycznej w celu jej dalszej dystrybucji (tzw. Farma 

fotowoltaiczna) należy traktować jako budowę obiektu budowlanego, a 
co za tym idzie na jego realizację inwestor zobowiązany jest uzyskać 

pozwolenie na budowę.

Problem jednoznacznego określenia charakteru 

farmy fotowoltaicznej jako obiektu budowlanego

Wezwanie do przedstawienia wariantu alternatywnego 
uwzględniającego uwarunkowania zawarte w OCHK



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


