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Problemy napotkane w Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska we Wrocławia dotyczą m.in.:
• właściwości organów ochrony środowiska w zakresie wydawania
decyzji ooś;
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października
zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109);
• rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
z 2012 r., poz. 1031) – pył PM 2,5;
• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Właściwości organów ochrony
w zakresie wydawania decyzji ooś

środowiska

Opis problemu:
Kto jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego
na działce, która powstała z podziału działki stanowiącej
teren zamknięty, ale nie została jeszcze ujęta w decyzji
Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie
kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI nr 14, poz.
51 ze zm.).

Właściwości organów ochrony
w zakresie wydawania decyzji ooś

środowiska

Przykład:

Inwestycja realizowana jest na działce nr 110/2, obręb
Chościszowice, gm. Bolesławiec, powstałej wskutek podziału
działki nr 110.

Właściwości organów ochrony
w zakresie wydawania decyzji ooś

środowiska

Rozwiązanie:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wzywa
do przedłożenia oświadczenia PKP S.A., iż ww. działki powstała
z podziału działki stanowiącej teren zamknięty, jednakże nie
została jeszcze ujęta w decyzji Ministra Infrastruktury –
PKP S.A. oświadcza także, iż nie przewiduje w najbliższym
czasie wyłączenia przedmiotowej działki z terenów zamkniętych.
Po otrzymaniu ww. oświadczenia od PKP S.A., Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi
procedurę w sprawie wydania decyzji ooś.

Właściwości organów ochrony
w zakresie wydawania decyzji ooś

środowiska

Opis problemu:
Kto jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego
na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż. Teren realizacji
inwestycji został wyznaczony obszarowo – brak wykazu
działek objętych realizacją inwestycji.

Właściwości organów ochrony
w zakresie wydawania decyzji ooś

środowiska

Rozwiązanie:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
po otrzymaniu deklaracji inwestora, iż na terenie koncesyjnym
znajdują się tereny zamknięte, w obrębie których mogą być
prowadzone prace poszukiwawcze wydaje decyzję ooś.
W uzasadnieniu decyzji brak jest wyszczegółowienia konkretnych
działek, wymienionych w decyzji Nr 45 Ministra Infrastruktury
z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które
przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz.
MI nr 14, poz. 51 ze zm.).

Właściwości organów ochrony
w zakresie analizy porealizacyjnej

środowiska

Opis problemu:
Z analizy porealizacyjnej wynika, iż dla zrealizowanej
inwestycji (np. autostrada A4) konieczne jest wykonanie
dodatkowych ekranów akustycznych, a także utworzenie
obszaru ograniczonego użytkowania.

Właściwości organów ochrony środowiska
w zakresie analizy porealizacyjnej
Rozwiązanie:
Z uwagi na fakt, iż organ wydający decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach nie dysponuje żadnymi uprawnieniami
pozwalającymi na podjęcie działań tj.: utworzenie obszaru
ograniczonego użytkowania bądź wydanie decyzji w sprawie
ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko
lub przywrócenia środowiska do stanu naturalnego Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu otrzymaną
„Analizę porealizacyjną” przekazał Marszałkowi Województwa
Dolnośląskiego.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
1 października zmieniające rozporządzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109)
Opis problemu:
W związku z wejściem w życie dnia 23 października 2012 r.
ww. rozporządzenia oraz z uwagi na brak przepisów
przejściowych do spraw w toku, Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu wezwał do zaktualizowania
dokumentacji w zakresie emisji hałasu. Nie wszyscy inwestorzy
wyrazili chęć dostosowania dokumentacji do obowiązujących
przepisów prawa.

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
1 października zmieniające rozporządzenie
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109)
Rozwiązanie:
???
Co w sytuacji, kiedy w świetle obowiązujących przepisów prawa
nie zachodzi konieczność wykonania ekranów akustycznych,
natomiast w dokumentacji są wskazane do realizacji. Inwestor
nie chce zrezygnować z ekranów akustycznych, gdyż związane jest
to z wykonaniem nowej dokumentacji? Czy ww. ekrany można
pominąć w decyzji ooś?

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24
sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) –
pył PM 2,5
Opis problemu:
Wraz z wejściem w życie w dniu 3 października 2012 r.
ww. rozporządzenia wprowadzony został poziom dopuszczalny
w powietrzu dla pyłu zawieszonego PM2,5. Zobligowało to urzędy
do obowiązku oceny prognoz stężenia pyłu PM2,5. Jednocześnie
obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienie dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), które to określa
referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji
w powietrzu, zachowało dotychczasową postać.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) –
pył PM 2,5
Rozwiązanie:
???

Nasuwa się pytanie, czy prognozę stężeń pyłu PM2,5
przeprowadzoną w oparciu o metodykę referencyjną ujętą
w załączniku nr 3 rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2010 r. można
uznać za wiarygodną, stanowiącą podstawę do uzyskania prognozy
oceny jakości powietrza zbliżoną do rzeczywistości.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
Opis problemu:
Kwalifikacja inwestycji do § 3 ust. 2 pkt. 2 ww. rozporządzenia –
przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie
lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia
wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków powstałych
w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie
nie osiąga progów określonych w ust 1, o ile progi te zostały
określone.

Lokalizacja farm wiatrowych a zgodność
z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego
Opis problemu:
Czy farmy wiatrowe stanowią infrastrukturę techniczną?

Lokalizacja farm wiatrowych a zgodność
z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego
Rozwiązanie:
Po otrzymaniu deklaracji z Urzędu Gminy, iż farma wiatrowa
stanowi element infrastruktury technicznej i tym samym
przedmiotowa inwestycja jest zgodna z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska we Wrocławiu wydaje opinię bądź uzgadnia warunki
realizacji przedsięwzięcia.
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