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Ustawa Prawo ochrony środowiska:

Art. 135.2. Obszar ograniczonego użytkowania dla
przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
(…), dla zakładów lub innych obiektów, gdzie jest
eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie
przedsięwzięcie, tworzy sejmik województwa,
w drodze uchwały.

Art. 135.3. Obszar ograniczonego użytkowania dla
zakładów lub innych obiektów, nie wymienionych w ust. 2,
tworzy rada powiatu w drodze uchwały.



OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA  DLA DROGI WOJEWÓDZKIEJ



Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił
z wnioskiem o utworzenie obszaru ograniczonego
użytkowania dla 4 odcinków inwestycji drogowej
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 Pamiątkowo –
Przeźmierowo (Poznań)”, dla których nie mogą być
dotrzymane akustyczne standardy jakości środowiska
na terenach leżących poza liniami rozgraniczającymi
inwestycję.



Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania dla drogi wojewódzkiej nr 184 po rozbudowie
na odcinku Pamiątkowo-Przeźmierowo (Poznań) wynika
z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
wymaganej przepisami ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie (…), przeprowadzonej przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.



POROZUMIENIE

w sprawie współpracy w zakresie tworzenia obszarów ograniczonego 
użytkowania zawarte 21 czerwca 2011r.  w Poznaniu

pomiędzy:

Powiatem Poznańskim z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanym przez
Zarząd, w imieniu którego działają:

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta – Tomasz Łubiński,

zwanym dalej „ Powiatem”,

a

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu z siedzibą
w Poznaniu, reprezentowaną przez Jolantę Ratajczak, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,

zwaną dalej „ Regionalnym Dyrektorem”

POROZUMIENIE



Podstawą zawarcia niniejszego porozumienia jest art. 131
ust. 1 pkt 9 ustawy 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 (Dz.U. z 2013r.,
poz. 1235 ze zm.).

POROZUMIENIE



W ramach współpracy Regionalny Dyrektor zobowiązuje się
do niezwłocznego informowania Starosty Poznańskiego
o wszczęciu postępowania w ramach oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, w trakcie którego wystąpią
przesłanki wskazujące na konieczność utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania, w przypadku, gdy organem
właściwym do utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania jest Rada Powiatu w Poznaniu.

Starosta Poznański, po zgłoszeniu chęci uczestnictwa
w postępowaniu o którym mowa powyżej, może w nim
uczestniczyć na zasadzie współpracy.

POROZUMIENIE



Po wydaniu przez Regionalnego Dyrektora decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia
uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia,
w których stwierdzono konieczność utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania, Regionalny Dyrektor,
na pisemny wniosek Starosty Poznańskiego, wypożycza
dokumentację dotyczącą obszaru ograniczonego
użytkowania.

W terminie 14 dni od dnia utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania albo dnia wezwania
Regionalnego Dyrektora wypożyczona dokumentacja
podlega zwrotowi.

POROZUMIENIE



W wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach stwierdzono konieczność utworzenia
obszaru ograniczonego użytkowania dla odcinków
inwestycji drogowej, dla których nie mogą być dotrzymane
akustyczne standardy jakości środowiska, zgodnie
z załączonymi do raportu kopiami map ewidencyjnych
z zaznaczonym przebiegiem granic tego obszaru.



Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach RDOŚ nałożył
na zarządcę drogi wojewódzkiej obowiązek wykonania
analizy porealizacyjnej po upływie 1 roku
od dnia oddania obiektu do użytkowania.



Z przeprowadzonego przez RDOŚ postępowania w sprawie
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie
wynikała potrzeba wprowadzenia ograniczeń w zakresie
przeznaczenia terenu oraz sposobu korzystania z terenów
leżących w zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania.

Określone zostały natomiast wymagania techniczne
dotyczące budynków zlokalizowanych w granicach obszaru,
polegające na konieczności wymiany okien w ścianie
budynku mieszkalnego ustawionej frontem do drogi
na okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej.



Wielk.2012.1247

UCHWAŁA  Nr XV/124/IV/2012

RADY  POWIATU W POZNANIU

z dnia 8 lutego 2012r.

w sprawie: utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
dla drogi wojewódzkiej nr 184 po rozbudowie na odcinku
Pamiątkowo-Przeźmierowo (Poznań), od km 34+719,91
do km 41+981,50, od km 42+744,40 do km 43+363,30,
od km 44+834,33 do km 48+369,70 oraz od km 48+450,80
do km 48+829,00.

UCHWAŁA



Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (…) oraz art. 135 ust. 1, 3, 3a
i 3b ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(…), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala,
co następuje:

UCHWAŁA



§ 1. Tworzy się obszar ograniczonego użytkowania dla drogi
wojewódzkiej nr 184 po rozbudowie na odcinku
Pamiątkowo – Przeźmierowo (Poznań), na terenach,
dla których nie mogą być dotrzymane akustyczne standardy
jakości środowiska, zwany dalej „obszarem ograniczonego
użytkowania”.

§ 2. Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się
dla terenów podlegających ochronie przed hałasem zgodnie
z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

UCHWAŁA



§ 3. Granice obszaru ograniczonego użytkowania wyznacza
się wzdłuż izolinii równoważnego poziomu dźwięku A dla
pory nocy LAeqN = 50 dB oraz izolinii równoważnego poziomu
dźwięku A dla pory dnia LAeqD = 55 dB
w przypadku terenów zabudowanych ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 4. Przebieg granic obszaru ograniczonego użytkowania
przedstawia ciągła czerwona linia wrysowana na mapie
złożonej z 17 części, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

UCHWAŁA



§ 5. Wykaz numerów ewidencyjnych działek położonych
w całości lub części w granicach obszaru ograniczonego
użytkowania, wraz ze wskazaniem odpowiedniego dla danej
działki arkusza mapy, na której zaznaczono granice obszaru
ograniczonego użytkowania, określa załącznik nr 2
do uchwały.

UCHWAŁA



§ 6. W obszarze ograniczonego użytkowania określa się
następujące wymagania techniczne dotyczące budynków:

- w przypadku lokalizacji budynku mieszkalnego
w granicach obszaru ograniczonego użytkowania należy
wymienić okna w ścianie budynku ustawionej frontem
do drogi na okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

UCHWAŁA



§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Poznaniu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

UCHWAŁA





Zarządca drogi skargą złożoną do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu wniósł o stwierdzenie
nieważności §6 uchwały Rady Powiatu w Poznaniu
w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
dla drogi wojewódzkiej nr 184 (…).



Zapis §6 zaproponowany przez zarządcę drogi:

„W obszarze ograniczonego użytkowania określa się
następujące wymagania techniczne dotyczące budynków:
zapewnienie w przypadku budynków położonych
w obszarze ograniczonego użytkowania właściwego klimatu
akustycznego poprzez wymianę okien w ścianie ustawionej
frontem do drogi na okna o podwyższonej izolacyjności
akustycznej w sytuacji kiedy w wyniku przeprowadzonych
pomiarów komfort akustyczny pomieszczeń wewnątrz tego
wymaga.”



Dopuszczalny maksymalny poziom dźwięku
w pomieszczeniach mieszkalnych w dzień powinien wynosić
40 dB a w nocy 30 dB (wg PN - 87/B-02151/02) „Akustyka
budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku
w pomieszczeniach”



Organy, o których mowa w ust. 2 i 3, tworząc obszar
ograniczonego użytkowania, określają granice obszaru,
ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania
techniczne dotyczące budynków oraz sposób korzystania
z terenów wynikające z postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko lub analizy porealizacyjnej
albo przeglądu ekologicznego (art. 135 ust. 3a ustawy Poś).



Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, przed utworzeniem tego
obszaru nie wydaje się pozwolenia na użytkowanie obiektu
budowlanego oraz nie rozpoczyna się jego użytkowania, gdy
pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane,
z zastrzeżeniem ust. 5. Obowiązek utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania dla określonego zakładu lub
innego obiektu stwierdza się w pozwoleniu na budowę
(art. 135 ust. 4 ustawy Poś).



Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania wynika z postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie drogi krajowej w rozumieniu
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
obszar ograniczonego użytkowania wyznacza się
na podstawie analizy porealizacyjnej z uwzględnieniem
dokumentacji, o której mowa w ust. 5a. W decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nakłada się
obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej po upływie
1 roku od dnia oddania obiektu do użytkowania i jej
przedstawienia w terminie 18 miesięcy od dnia oddania
obiektu do użytkowania (art. 135 ust. 5 ustawy Poś).



OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA  DLA DROGI POWIATOWEJ



Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego
użytkowania dla odcinka drogi powiatowej nr 2406P
w Bolechowie (gm. Czerwonak) wynikała z przeglądu
ekologicznego nałożonego decyzją Starosty Poznańskiego.



W przeglądzie ekologicznym stwierdzono konieczność
utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla
odcinka drogi powiatowej dla którego nie mogą być
dotrzymane akustyczne standardy jakości środowiska,
zgodnie z załączoną do przeglądu kopią mapy ewidencyjnej
z zaznaczonym przebiegiem granic tego obszaru.



Wielk.2013.4585

UCHWAŁA  Nr XXVIII/265/IV/2013

RADY  POWIATU W POZNANIU

z dnia 21 maja 2013r.

w sprawie: utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
dla odcinka drogi powiatowej nr 2406P od mostu nad rzeką
Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196
na terenie gminy Czerwonak.

UCHWAŁA



Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (…) oraz art. 135 ust. 1, 3, 3a
i 3b ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(…), Rada Powiatu w Poznaniu uchwala,
co następuje:

UCHWAŁA



§ 1. Tworzy się obszar ograniczonego użytkowania dla
odcinka drogi powiatowej nr 2406P od mostu nad rzeką
Wartą do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196
na terenie gminy Czerwonak, zwany dalej „obszarem
ograniczonego użytkowania”.

§ 2. Granicę obszaru ograniczonego użytkowania wyznacza
się zgodnie z zasięgiem przekroczeń dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku określonych dla terenów
chronionych akustycznie zgodnie z przepisami ustawy Prawo
ochrony środowiska i przepisami wykonawczymi do tej
ustawy.

UCHWAŁA



§ 3. Przebieg granicy obszaru ograniczonego użytkowania
przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. Wykaz numerów ewidencyjnych działek położonych
w granicach obszaru ograniczonego użytkowania określa
załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. W obszarze ograniczonego użytkowania nie wprowadza
się ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu ani sposobu
korzystania z terenu, a także nie określa się dodatkowych
wymagań technicznych dotyczących budynków.

UCHWAŁA



§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Poznaniu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

UCHWAŁA





PODSUMOWANIE



Wobec rozdzielenia pomiędzy różne organy administracji
kompetencji dotyczących przeprowadzania oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nakładania
obowiązku wykonania raportu i analizy porealizacyjnej oraz
tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania – dobrą
praktyką jest bieżąca współpraca i zawieranie porozumień.



Postuluje się wprowadzenie w ustawie Prawo ochrony
środowiska jednolitego dla wszystkich kategorii dróg trybu
wyznaczania obszaru ograniczonego użytkowania
wynikającego z postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko; tryb określony dla dróg
krajowych (art.135 ust.5 Poś) jest bardziej racjonalny
i ekonomicznie uzasadniony niż zasady przewidziane dla
innych kategorii dróg (art.135 ust.4 Poś).



„Przy tworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania
art.135 ust.1 wprowadził zamknięty system dokumentacji,
nie można zatem przyjąć dopuszczalności stosowania
otwartego systemu dowodów. Do stanowienia aktów prawa
miejscowego nie mają zastosowania przepisy kodeksu
postępowania administracyjnego…” (wyrok NSA II OSK
1858/10, LEX 746830).



Określanie przy tworzeniu obszaru ograniczonego
użytkowania wymagań technicznych dotyczących budynków
(np. obowiązku wymiany okien) winno być poprzedzone
analizą poziomu hałasu wewnątrz budynków mieszkalnych,
dokonywaną w ramach sporządzania analizy
porealizacyjnej lub przeglądu ekologicznego.



Określanie przy tworzeniu obszaru ograniczonego
użytkowania ograniczeń w zakresie korzystania z terenów
może dotyczyć konieczności odsunięcia nieprzekraczalnej
linii zabudowy mieszkaniowej poza zasięg izolinii
odpowiadającej wartości dopuszczalnej poziomu hałasu -
w odniesieniu do obszarów objętych miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego.



POSTULOWANE  ZMIANY W ART. 135 POŚ    



Art. 135.1. Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami
ustawy 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 – wykreślić
albo z analizy porealizacyjnej wynika, że w przypadku zastosowania
dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych
i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości
środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni
ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy
komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji
radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się
obszar ograniczonego użytkowania.



Art. 135. 3a. Organy, o których mowa w ust. 2 i 3, tworząc
obszar ograniczonego użytkowania, określają granice
obszaru wynikające z analizy porealizacyjnej albo przeglądu
ekologicznego oraz określają ograniczenia w zakresie
przeznaczenia terenu z możliwością ich strefowania,
wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób
korzystania z terenów - uwzględniając informacje
wynikające z analizy porealizacyjnej albo przeglądu
ekologicznego.



Art. 135. 3b. Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się
na podstawie poświadczonej przez właściwy organ kopii
mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic
obszaru, na którym konieczne jest utworzenie tego obszaru;
nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi
krajowej - wykreślić



Art. 135. 3c. Po wystąpieniu prowadzącego zakład lub inny
obiekt, o którym mowa w ust. 1, o utworzenie obszaru
ograniczonego użytkowania, organy o których mowa w ust.
2 i 3 występują do organów nakładających obowiązek
przedstawienia analizy porealizacyjnej o przekazanie
dokumentacji, z której wynika obowiązek utworzenia
obszaru ograniczonego użytkowania i w której określono
granice takiego obszaru, ograniczenia w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące
budynków oraz sposób korzystania z terenów oraz
przedstawiono granice takiego obszaru na poświadczonej
przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej.



Art. 135. 3d. Organy, o których mowa w ust. 2 i 3,
zapewniają możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i
w trybie określonych w ustawie 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 postępowaniu
którego przedmiotem jest przygotowanie projektu uchwały
o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania.



Art. 135. 4. Jeżeli obowiązek utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania wynika z postępowania w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko, przed
utworzeniem tego obszaru nie wydaje się pozwolenia na
użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie rozpoczyna się
jego użytkowania, gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest
wymagane, z zastrzeżeniem ust. 5. Obowiązek utworzenia
obszaru ograniczonego użytkowania dla określonego
zakładu lub innego obiektu stwierdza się w pozwoleniu na
budowę - wykreślić



Art. 135. 5. Jeżeli z postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć
wymienionych w ust. 1 wynika, że w przypadku
zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogą być
dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem
zakładu lub innego obiektu, obszar ograniczonego
użytkowania wyznacza się na podstawie analizy
porealizacyjnej. W decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji lub w pozwoleniu na budowę nakłada się
obowiązek sporządzenia i przedstawienia właściwym
organom analizy porealizacyjnej przed upływem 1 roku od
dnia oddania obiektu do użytkowania.



Art. 135. 5a. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze
rozporządzenia, zakres i formę dokumentacji niezbędnej do utworzenia
obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie drogi krajowej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, sposoby ograniczenia użytkowania terenu
w obszarach ograniczonego użytkowania oraz rodzaje rekompensaty dla
właścicieli nieruchomości położonych w obszarach ograniczonego
użytkowania - wykreślić

5b. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5a, minister
właściwy do spraw transportu uwzględnia przeznaczenie terenów
położonych w obszarach ograniczonego użytkowania oraz słuszny interes
właścicieli nieruchomości położonych w tych obszarach - wykreślić



Wprowadzając zmiany zapisów w art. 135 Poś, wystąpi
konieczność dokonania zmian w zapisach ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko,

m. in. w art. 66, 82, 83.



Art. 83. 1. W analizie porealizacyjnej, o której mowa w art. 82 ust. 1
pkt 5, dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności ustaleń
dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań
zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na
środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia.

2. Jeżeli z analizy porealizacyjnej wynika, że dla przedsięwzięcia
konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania,
powinna ona zawierać określenie granic takiego obszaru, ograniczeń
w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących
obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; do analizy
powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy
ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest
konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.



Art. 83. 3. Organ właściwy do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zawiadamia pisemnie
o przyjęciu analizy porealizacyjnej bez zastrzeżeń, po
uzyskaniu opinii organów, do których występował
o uzgodnienie lub opinię przed wydaniem decyzji
środowiskowej dla danego przedsięwzięcia.

4. W przypadku, gdy z analizy porealizacyjnej wynika
konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
organ, o którym mowa w ust. 3, przekazuje przyjętą analizę
porealizacyjną organowi właściwemu do tworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania.




