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Tytułem wstępu

„Regionalny dyrektor ochrony środowiska 
jest właściwy w sprawach                         

przedsięwzięć i zdarzeń

na terenach zamkniętych”.

[art. 378 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska*]

TAK BYŁO



Tytułem wstępu

„Regionalny dyrektor ochrony środowiska 
jest właściwy w sprawach przedsięwzięć 

i zdarzeń na terenach zamkniętych 
ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej”.

[art. 378 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska]

TAK JEST



Teren zamknięty

„rozumie się przez to teren, a w szczególnych 
przypadkach obiekt budowlany lub jego część, 

dostępny wyłącznie dla osób uprawnionych 
oraz wyznaczony w sposób określony w ustawie 

z dnia 17 maja 1989 r.

– Prawo geodezyjne i kartograficzne”.

[art. 3 pkt 40 ustawy Prawo ochrony środowiska]



Teren zamknięty



Agenda

 Jak jest – analiza stanu rzeczywistego;

 Problemy w ochronie przed hałasem;

 Działania Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony                   
przed hałasem;

 Podsumowanie.



Hałas

kolejowy



Jak jest

 W latach 2016 – 2017 (i początku 2018) 
lawinowy wzrost skarg na ponadnormatywną 
emisje hałasu pochodzącego z eksploatacji                  
linii kolejowych;

 Zbieżność terminów oddania do użytkowania 
linii E65, po przeprowadzeniu jej modernizacji.



Jak jest

 W dniu 14 marca 2007 r. Wojewoda Pomorski 
wydał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 
znak: ŚR/Ś.II.ZF/6670/23-9/06. 



Jak jest

 W omawianej decyzji, na spółkę nałożony został 
obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej
po upływie 12 miesięcy od dnia oddania 
do użytkowania ostatniego obiektu objętego 
przedmiotową decyzją, a następnie, w terminie 
do 18 miesięcy od dnia oddania do użytkowania 
ostatniego obiektu objętego przedmiotową 
decyzją, przedłożenia stosownej dokumentacji 
(analizy porealizacyjnej) właściwemu organowi;



Jak jest

 ostatnie pozwolenia na użytkowanie obiektów 
będących częścią zadania „Przebudowa i 
rozbudowa (modernizacja) linii kolejowej E65 
Warszawa – Gdynia w granicach 
województwa pomorskiego (…)”, uzyskano               
w dniu 25 kwietnia 2016 r.;



Jak jest

 termin 12 miesięcy od dnia oddania 
do użytkowania ostatniego obiektu minął 
w dniu 25 kwietnia 2017 r., 
a termin 18 miesięcy – 26 października 2017 r.;

 analiza porealizacyjna wpłynęła do RDOŚ                
w Gdańsku: 11 września 2018 r.;



Jak jest

 Inwestor nie wypełnił w terminie obowiązku, 
nałożonego na niego w decyzji Wojewody 
Pomorskiego z dnia 14 marca 2007 r. o sygn.: 
ŚR/Ś.II.ZF/6670/23-9-06 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia.



Jak jest

 Na spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska nałożył karę administracyjną w 
wysokości 80 000,00 zł. Od nałożonej kary spółka 
PKP PLK S.A. złożyła odwołanie do Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska. Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska uchylił decyzję 
PWIOŚ i nałożył administracyjną karę                          
w wysokości… 10 000,00 zł.                         



Jak jest



Jak jest



Jak jest
Wyniki pomiarów:

Miejsce pomiaru Pora dnia LAeq [dB] Przekroczenie

Gdańsk Wrzeszcz, Miszewskiego Dzień 65,5
(tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców )

Noc 62,0 2,0 dB

Sopot, Pokorniewskiego Dzień 62,5
(tereny mieszkaniowo - usługowe)

Noc 62,0 6,0 dB

Gdańsk Orunia, Głucha Dzień 56,8
(tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego)

Noc 58,6 2,6 dB

Gdańsk Lipce, Zawiejska Dzień 67,4 2,4 dB
(tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego)

Noc 66,6 10,6 dB

Luzino, Przy Torze Dzień 64,5 3,5 dB
(tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

Noc 62,6 6,6 dB



Stan na 04 października 2019 r.

 Wydano 5 decyzji nakładających na PKP PLK 
S.A. obowiązek ograniczenia oddziaływania                   
na środowisko i jego zagrożenia;

 PKP PLK S.A. od wszystkich wydanych decyzji  
odwołało się do Generalnego Dyrektora                               
Ochrony Środowiska.



Stan na 04 października 2019 r.

 W przypadku dwóch decyzji GDOŚ utrzymał              
w mocy decyzję RDOŚ w Gdańsku;

 W pozostałych przypadkach, postępowanie  
nie zostało jeszcze zakończone.



RDOŚ-Gd-WZS.4706.3.2017.LK

 Linia kolejowa nr 721 Gdańsk Południowy –
Gdańsk Olszynka R1;

 punkt pomiarowy – w świetle zamkniętego 
okna;

 odległość od linii kolejowej – około 40 m;



RDOŚ-Gd-WZS.4706.3.2017.LK

 Źródło przekroczeń – sygnał Rp1 „baczność”;

 stosowanie przez maszynistów składów sygnałów 
dźwiękowych wynika z § 84 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
20 października 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 
kolejowych z drogami i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1744);



RDOŚ-Gd-WZS.4706.3.2017.LK

 „W aktualnym stanie prawnym, a więc zgodnie               
z załącznikiem nr 3 „metodyka referencyjna”,  
brak jest możliwości nieuwzględniania sygnału 
„baczność” w kontrolnych pomiarach hałasu,                   
a tym samym brak jest podstaw do 
nieuwzględniania tego sygnału przy ocenie 
rzeczywistego akustycznego oddziaływania                     
na środowisko podmiotu korzystającego ze 
środowiska (…)”.

Z uzasadnienia decyzji GDOŚ, utrzymującej w mocy 
decyzje RDOŚ w Gdańsku



RDOŚ-Gd-WZS.4706.2.2017.PG.LK

 Wyniki pomiarów hałasu w listopadzie 2015 r.:

a) w porze dnia – LAeqD = 56,8 dB;

b) w porze nocy - LAeqN = 55,1 dB.

 Wyniki pomiarów hałasu w sierpniu 2016 r.:                          

a) w porze dnia – LAeqD = 62,5 dB;

b) w porze nocy - LAeqN = 62,0 dB.



RDOŚ-Gd-WZS.4706.2.2017.PG.LK

 Cel modernizacji linii E65:

„W projekcie uwzględniono też kwestie ochrony 
środowiska — (…), a także poprawę warunków 
klimatu akustycznego wzdłuż przebiegu linii 
kolejowej”.

Ze strony KE – projekty,
wersja z 2015 r.



Hałas

ze strzelnic wojskowych



Jak jest

 Od 2015 r. powtarzalne skargi na eksploatacje 
strzelnicy garnizonowej 7. Brygady Obrony 
Wybrzeża;



Jak jest

Strzelnica w Słupsku – ustalenia z I przeglądu ekologicznego:

 „Przeprowadzone analizy wykazały sytuacje, w których 
wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych (…)”;

 „Charakter obiektu (…) ogranicza rodzaj możliwych                 
do zastosowania zabezpieczeń akustycznych”;

 „Usytuowanie ekranu akustycznego nr 1 (…), powoduje 
pogorszenie klimatu akustycznego dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej. Odbicia fal akustycznych, jakie powstają, 
skutkują podwyższeniem poziomu dźwięku (…)”;



Jak jest

W związku z ponownymi skargami, decyzją                      
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku 
nałożono na zarządzającego obiektem,                                       
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni,                             
ponowny obowiązek przeprowadzenia                              
przeglądu ekologicznego w zakresie oddziaływania 
akustycznego.



Problemy

 Właściwa poprawka impulsowa? 5 – 12 dB? 
(stanowisko PCA – wyłącznie 12 dB);

 rzeczywiste zagospodarowanie terenu wokół 
strzelnicy (brak MPZP);



Problemy







Problemy

 W związku z odmiennym zdaniem RDOŚ                   
w Gdańsku i pełnomocnika RZI w Gdyni, 
wystąpiono z wnioskiem do MŚ i PCA o zajęcie 
stanowiska w sprawie doboru wielkości 
poprawki impulsowej w przypadku wystrzału          
z broni palnej;

 postępowanie zawieszone do czasu zajęcia 
stanowiska przez MŚ.



Problemy w ochronie przed hałasem

 RDOŚ jest właściwy w sprawach przedsięwzięć 
i zdarzeń na terenach zamkniętych, a:

- nie posiada uprawnień do kontroli;

- nie posiada środków na zlecanie wykonania 
takich pomiarów zewnętrznym podmiotom.



Problemy w ochronie przed hałasem

 Z treści art. 362 ust. 1 wynika, że „ Jeżeli 
podmiot korzystający ze środowiska 
negatywnie oddziałuje na środowisko, organ 
ochrony środowiska może, w drodze decyzji, 
nałożyć obowiązek (…)”.

 Kiedy negatywne oddziaływanie zostaje 
udowodnione? Ile potrzeba punktów 
pomiarowych, ile serii pomiarowych?



Problemy w ochronie przed hałasem

 W decyzji wydanej w trybie art. 362 ust. 1  
ustawy Prawo ochrony środowiska,                        
należy zawrzeć zakres ograniczenia oddziaływania              
na środowisko lub stan, do jakiego ma zostać 
przywrócone środowisko, czynności zmierzające 
do ograniczenia oddziaływania na środowisko            
lub przywrócenia środowiska do stanu 
właściwego oraz termin wykonania obowiązku.



Problemy w ochronie przed hałasem

 W żadnym z ustępów art. 362 ustawy Prawo 
ochrony środowiska nie zostało określone,              
że podmiot, na który nałożono obowiązek, 
musi potwierdzić jego wykonanie.



Problemy w ochronie przed hałasem

 art. 362 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo ochrony 
środowiska:

„W decyzji, (…), organ ochrony środowiska 
może określić:

1a. czynności zmierzające do ograniczenia 
oddziaływania na środowisko lub przywrócenia 
środowiska do stanu właściwego”.



Problemy w ochronie przed hałasem



Problemy w ochronie przed hałasem

 art. 156 § 5 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego:

„Organ administracji publicznej stwierdza 
nieważność decyzji, która:

§5. była niewykonalna w dniu jej wydania 
i jej niewykonalność ma charakter trwały”.



Problemy w ochronie przed hałasem

 Niewykonalność decyzji administracyjnej może 
być zarówno faktyczna, jak i prawna;

 W pierwszym wypadku niemożliwe jest 
wykonanie decyzji z uwagi na przesłanki natury 
technicznej, a w drugim – natury czysto prawnej 
(czyli istnieją określone nakazy lub zakazy, 
które uniemożliwiają wykonanie decyzji);



Problemy w ochronie przed hałasem

 Niewykonalność jest możliwa do stwierdzenia 
w sytuacji, gdy spełnione zostaną dwie 
przesłanki – przeszkody techniczne 
lub prawne:

- w wykonaniu decyzji istniały już w chwili 
jej wydania,

- są nieusuwalne przez cały czas.



Problemy w ochronie przed hałasem

„Jeżeli na terenach zamkniętych oraz na terenach przeznaczonych do 

działalności produkcyjnej, składowania i magazynowania znajduje się 
zabudowa mieszkaniowa, szpitale, domy pomocy społecznej lub budynki 
związane ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, ochrona przed 
hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających 
właściwe warunki akustyczne w budynkach”.

„W przypadku zabudowy mieszkaniowej, szpitali, domów pomocy społecznej 

lub budynków związanych ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży, zlokalizowanych na granicy pasa drogowego lub przyległego pasa 
gruntu w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
ochrona przed hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych 
zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach.

[art. 114 ust. 3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska]



Problemy w ochronie przed hałasem

 Metodyka pomiarowa?

 Taka sytuacja:



Ciekawostki z odwołań PKP PLK S.A.

 „(…) zarzucamy nie uwzględnienie wszystkich 
dowodów, w tym wyników analizy 
porealizacyjnej (…)” – analiza porealizacyjna
nie została wykonana w terminie,                         
wiec nie da się brać pod uwagę czegoś,                    
co nie istnieje. PKP PLK S.A. uważa inaczej.



Ciekawostki z odwołań PKP PLK S.A.

 „Wnosimy odwołanie od decyzji Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (…). 
Zatem wnosimy o uchylenie decyzji 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie w całości (…)”. 

Wszystko to w jednym piśmie.



Problemy w ochronie przed hałasem

 MEDIA.



Problemy w ochronie przed hałasem

 Wybrane z mediów:

- „Mieszkańcom Oruni przeszkadza hałas 
przejeżdżających blisko ich domów pociągów”;

- „Skargi są wydumanymi żądaniami mieszkańców 
kilku domostw”;

- „Brane są pod uwagę racje różnych grup społecznych, 
podmiotów, a nie tylko mieszkańców kilku domostw”.



Problemy w ochronie przed hałasem

 Presja społeczna



Działania 

Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska 

w Gdańsku 

w zakresie ochrony przed hałasem



Zgłoszenie uciążliwości akustycznej

1. Analiza pod względem formalnym;

2. Analiza możliwości wykorzystania 
dokumentacji ogólnodostępnej:                                
- mapy akustyczne,

- przeglądy środowiskowe,

- analizy porealizacyjne,

- obowiązkowe pomiary.



Zgłoszenie uciążliwości akustycznej

3. Wniosek o rozważenie możliwości wykonania 
pomiarów do Pomorskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska;

4. Pomiary;

5. Analiza sprawozdań z pomiarów;

6. Wszczęcie postępowania / odmowa wszczęcia 
postępowania w trybie art. 362 ust. 1           
ustawy Prawo ochrony środowiska.



art. 362 ust. 2 pkt 1a

„(…) orzekam:
nałożyć na zarządzającego linią kolejową (…) obowiązek 
ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia,                               
poprzez ograniczenie emisji hałasu powstającego w wyniku 
eksploatacji wyżej wymienionej linii kolejowej, co najmniej 
do poziomu dopuszczalnego, określonego w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W tym celu 
należy zastosować właściwe rozwiązania technologiczne 
i/lub organizacyjne, które doprowadzą do osiągnięcia 
wyznaczonego celu. Powyższy obowiązek należy wypełnić 
do dnia (…)”.



Podsumowanie

 Warunkiem sukcesu (czytać: poprawy jakości 
środowiska) jest stała współpraca pomiędzy 
organami

 i rzetelne przekazywanie informacji                       
przez media,

 a także „uczciwe” przygotowanie 
dokumentacji projektowej.



ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk 

tel.: 58 68 36 800 

@mail: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl


