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Stosownie do art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny
oddziaływania na środowisko (dalej ustawa ooś) uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa m.in. istotne warunki korzystania
ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia.

Zgodnie z art.72 ust.1 pkt 1 i ust.1a ustawy ooś wydanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,
decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie
robót budowlanych, jak również przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania

robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części , wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane .

Przepis art. 73 ust.1 ustawy ooś stanowi, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego
podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Organ nadzoru budowlanego nakazuje w drodze decyzji rozbiórkę obiektu budowlanego
lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego:
1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo
2) bez wymaganego zgłoszenia dotyczącego budowy albo pomimo wniesienia sprzeciwu
do tego zgłoszenia.
Jeżeli budowa jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego oraz nie narusza przepisów, w tym
techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu
budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem, organ nadzoru budowlanego
wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych. Na postanowienie
przysługuje zażalenie.

W postanowieniu wstrzymującym prowadzenie robót budowlanych ustala się wymagania
dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada się obowiązek przedstawienia, w
wyznaczonym terminie m.in. :
1) zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z
ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku mpzp

2) dokumentów, które dołącza się do wniosku o pozwolenie na budowę, wraz z opiniami,
uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami odrębnymi,
czyli również wraz z decyzją środowiskową.

Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2015
r. (DZ.U. 2014.1133), po przeprowadzeniu postępowania legalizacyjnego organ wydaje
decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót,
ewentualnie o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.
Jednocześnie w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej.

Zgodnie zaś z ustępem 4a tego przepisu, decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być
wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, jeżeli jest ona wymagana 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, w przypadkach gdy ocena ta jest
możliwa do przeprowadzenia z uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych
przedsięwzięcia i możliwości ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony

środowiska.

Dotychczasowe stanowisko GDOŚ i RDOŚ w kwestii decyzji środowiskowej dla
zrealizowanego przedsięwzięcia (opierające się na dotychczasowym orzecznictwie UE i
Trybunału) było takie, że zasadniczo nie dopuszczało się takiej możliwości z wyjątkami:

1) gdy przedsięwzięcie zostało zrealizowane bez uzyskania pozwolenia na
budowę/dokonania zgłoszenia, ale przed realizacją została wydana decyzja
środowiskowa,

2) gdy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana dla przedsięwzięcia, które
następnie zostało zrealizowane bez pozwolenia na budowę/zgłoszenia została uchylona
wyrokiem sądu administracyjnego, w związku z czym istnieje konieczność ponownego jej

wydania,
3) gdy realizacja przedsięwzięcia została już rozpoczęta, ale jest na takim etapie, który
umożliwia przeprowadzenie ooś w pełnym zakresie, a w szczególności nie wystąpiło

oddziaływanie przedsięwzięcia, prowadzące do nieodwracalnych zmian w środowisku
lub oddziaływanie, któremu na tym etapie nie można już zapobiec bądź ograniczyć.

Możliwość zweryfikowania powyższego stanowiska dają obecnie wyroki Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2017 i 2018 roku, który stwierdził, że pod pewnymi
warunkami można przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
zrealizowanego.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193205&pageIndex=0
&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=339610
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199767&pageIndex=0
&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=340382

Sentencja wyroku z 26 lipca 2017 roku.
„W wypadku zaniechania przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko wymaganej dyrektywą Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na
środowisko naturalne, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., prawo Unii z jednej strony nakłada na państwa
członkowskie obowiązek usuwania sprzecznych z prawem skutków tego zaniechania,
a z drugiej strony nie stoi na przeszkodzie temu, by ocena tego oddziaływania została
przeprowadzona tytułem legalizacji po wybudowaniu i oddaniu do użytku danej instalacji,
pod warunkiem że:
–
przepisy krajowe umożliwiające tę legalizację nie stwarzają zainteresowanym okazji
do obejścia norm prawa Unii lub uchylenia się od ich stosowania oraz
–
ocena przeprowadzona tytułem legalizacji nie dotyczy jedynie oddziaływania tej
instalacji na środowisko w przyszłości, ale uwzględnia skutki dla środowiska, które
wystąpiły od czasu wybudowania tej instalacji”.

Sentencja wyroku z 28 lutego 2018 roku
„W wypadku gdy przedsięwzięcie zwiększenia mocy instalacji do produkcji energii
elektrycznej, takie jak to będące przedmiotem postępowania głównego, nie zostało
poddane wstępnemu badaniu konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko na podstawie przepisów krajowych, które zostały następnie uznane za
niezgodne w tym zakresie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE
z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, prawo Unii wymaga, żeby państwa
członkowskie wyeliminowały bezprawne skutki tego naruszenia, oraz nie sprzeciwia się
temu, aby te instalacje zostały poddane, po zrealizowaniu przedsięwzięcia, nowej
procedurze oceny przez właściwe organy w celu sprawdzenia zgodności z wymogami tej
dyrektywy i – ewentualnie – przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, pod
warunkiem, że normy krajowe umożliwiające tę legalizację nie stwarzają zainteresowanym
okazji do obejścia norm prawa Unii lub uchylenia się od ich stosowania. Należy również
dodać, że skutki na środowisko naturalne, jakie wystąpiły po zrealizowaniu
przedsięwzięcia, podlegają uwzględnieniu. Te organy krajowe mogą stwierdzić, na
podstawie przepisów krajowych obowiązujących w momencie, w którym muszą wydać
orzeczenie, że taka ocena oddziaływania na środowisko nie jest konieczna w zakresie,
w jakim owe przepisy są zgodne z tą dyrektywą”.

Kary czy opłata legalizacyjna? - dyskusja

Kary – art. 136 a ustawy ooś
Jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane lub zrealizowane, a podmiot w związku z realizacją,
eksploatacją lub likwidacją tego przedsięwzięcia:
1) narusza warunki, wymogi oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b w
zakresie fazy realizacji, lit. e oraz pkt 2 i 5, określone w decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach,
2) nie realizuje działań służących zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji znaczącego
negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000, określonych w decyzjach, o których
mowa w art. 96 ust. 1, w ramach których przeprowadzono ocenę oddziaływania
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,
3) narusza obowiązki i wymagania, o których mowa w art. 93 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 4,
określone w decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, oraz pozwoleniu, o
którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4b
- podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 1 000 000 zł.
 ewentualna regulacja poprzez rozszerzenie przepisów Działu VIIa (Administracyjne kary
pieniężne)

Opłata legalizacyjna
- Prawo Budowlane Wysokość opłaty legalizacyjnej ma skutecznie zniechęcać inwestorów do rozpoczynania
budowy bez otrzymania pozwolenia na budowę bądź koniecznego zgłoszenia prac.
Kwoty, które należy zapłacić zależą zarówno od rodzaju obiektu, jak i jego charakterystyki, jak
również czy obiekt został wybudowany bez pozwolenia na budowę czy też zgłoszenia prac

Wysokość oraz sposób naliczania opłaty legalizacyjnej zostały uregulowane w ustawie.
W przypadku inwestorów, którzy nie dopełnili obowiązku otrzymania pozwolenia na budowę
koszty równają się iloczynowi pięćdziesięciokrotności stawki 500 zł, współczynnika kategorii
obiektu i współczynnika wielkości obiektu. Oba współczynniki znajdują się w załączniku
prawa budowlanego.
Obliczenie opłaty legalizacyjnej:
S 50× k × w
s- stawka wynosi 500 zł
k- współczynnik kategorii obiektu
w-współczynnik wielkości obiektu
50 - art. 49 ust.2 podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu

Przykład:
Budynek mieszkalny jednorodzinny - samowola budowlana - legalizacja
Wysokość opłaty legalizacyjnej:

500×50×kat.I =2,0×w =1,0=50 000 zł

Najniższa opłata legalizacyjna dla obiektów wybudowanych bez zgłoszenia do
odpowiedniego urzędu wynosi 2 500 zł, natomiast najwyższa 5 000 zł.
Dla obiektów bez pozwolenia na budowę - najniższa opłata wynosi 25 000 zł, ale
najwyższa kilkaset tysięcy złotych (nawet 900 000 zł), więc niekiedy bardziej
opłacalna bywa rozbiórka obiektu niż jego legalizacja.

Orzeczenie Trybunału nie powoduje konieczności
lecz daje możliwość zmiany polskich przepisów i praktyki
orzeczniczej w kierunku zmiany polskich przepisów
- dyskusja -

Dziękuję za uwagę

